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Landskapet ovan alunskiffern är fortfarande hotad.

DAGENS INDUSTRI
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Kommunerna bör få vetorätt mot prospektering ur alunskiffer.
Sverige har en
Falköpings Tidning 14 maj 2005
extremt exploateringsvänlig minerallagstiftning – men den kan medföra orimliga
miljörisker. Tio berörda kommuner och lantbrukaren Carl Piper startar i dag
ett upprop riktat till regeringen.
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ett antal kommuner är stora delar
av berggrunden alunskiffer, en
bergart som täcks av bördiga jordar. Om alunskiffern krossas frigörs tungmetaller och radioaktiva
ämnen som utgör ett allvarligt hot
mot markområden, grundvatten och
odling under överskådlig tid. Erfarenheterna av tidigare brytning i alunskiffer ger ett dystert facit, och den
pågående miljökatastrofen vid finska
Talvivaaragruvan visar att inte heller
moderna metoder är miljömässigt
hållbara. Därför bör ett kommunalt
veto införas när det gäller prospektering som syftar till mineral- eller
gasutvinning ur alunskiffer.
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med arbetstillfällen och utveckling;

slags prospektering i alunskiffer!

den mat vi konsumerar i Sverige importerad.

Över 40 svenska kommuner har
stora delar alunskiffer i sin berggrund. Det är vi som bor och verkar
i dessa kommuner – och våra barn
– som får leva med konsekvenserna
om våra alunskiffrar bryts sönder.
Därför bör kommunerna få sista ordet, när bolag vill genomföra undersökningar och provborrningar som
syftar till utvinning ur alunskiffrar.

I dag startar vi därför ett kommunupprop med denna innebörd, och bjuder även in övriga berörda kommuner
att delta. Vår förhoppning är att regeringen ska inse den stora skillnaden
mellan exploatering av alunskiffer och
konventionell gruvdrift i urberg.
Inför ett kommunalt veto mot all
slags prospektering i alunskiffer!
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