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I ett antal kommuner är stora delar 
av berggrunden alunskiffer, en 
bergart som täcks av bördiga jor-
dar. Om alunskiffern krossas fri-
görs tungmetaller och radioaktiva 

 ämnen som utgör ett allvarligt hot 
mot markområden, grundvatten och 
odling under överskådlig tid. Erfaren-
heterna av tidigare brytning i alun-
skiffer 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 prospekte-
ring som syftar till mineral- eller 
gasutvinning ur alunskiffer.

Konventionell gruvdrift i urberg är 
en viktig näring på många håll i värl-
den, inte minst i Sverige. När det gäl-
ler alunskiffer är bilden en annan. 
Svenska alunskiffrar har fredats från 
exploatering sedan 1970-talet. Men 
till följd av Sveriges i internationell 
jämförelse extremt exploaterings-
vänliga minerallagstiftning verkar  
i dag en lång rad utländska prospek-
teringsföretag för helt ny utvinning 
av bland annat uran och fossilgas ur 
alunskiffer.

Stora områden med alunskiffrar 
finns i Skåne, Västergötland, Öster-
götland, Närke, Jämtland, sydligaste 
Lappland samt på Öland. Just i dessa 
områden finns också Sveriges bördi-
gaste odlingslandskap, vilket beror på 
att alunskiffern normalt förekommer 
tillsammans med kalksten.

Alunskiffern, som bildades för en 
halv miljard år sedan, karaktäriseras 
av ett påtagligt innehåll av fossilt kol, 
svavel och ett stort antal tungmetaller 

och radioaktiva ämnen i låga halter. 
Orörd är alunskiffern stabil. Men när 
den bryts sönder och kommer i kon-
takt med luft och vatten frigörs ämnen 
med potential att förgifta omgivande 
sjöar, vattendrag, grundvatten och 

markområden  
i tusentals år.

De historiska 
 erfarenheterna av 
 exploatering av 
alunskiffrar av-
skräcker. I Sverige 
har vi Kvarntorps-
högen i Närke, där 
man fortfarande 
 lever med konse-
kvenserna av den 

oljeutvinning ur alunskiffer som av-
slutades 1966.

Ett annat exempel är urangruvan  
i Ranstad i Västergötland, även den 
med aktiv verksamhet under 1960-  
 talet. Den gruvans storlek motsvarar 
inte ens en tusendel av de storskaliga 
uranbrytnings projekt som prospekte-
ringsföretag vill få till stånd i Sverige  
i dag. Trots det har kostnaderna för att 
reducera miljöskadeverkningarna 
uppgått till en halv miljard kronor. 
Miljöarbetet är fortfarande inte avslu-
tat. För att försöka stoppa läckaget av 
radioaktiva ämnen och för evigt lättla-
kade tungmetaller har man täckt in 
hela berget av krossad alunskiffer med 
ett två meter tjockt lager av 
 bentonitlera, kalksten och morän.

De prospekteringsföretag som nu 
är aktiva i våra kommuner hävdar att 
dagens metoder för brytning av 
alunskiffrar innebär acceptabla mil-
jörisker. Detta motbevisas av den på-

gående miljökatastrofen vid finska 
Talvivaaragruvan. Där har nickel, 
koppar, zink, kobolt och uran utvun-
nits ur svartskiffer, vars egenskaper 
är jämförbara med alunskifferns. 
Trots tillgång till modern kunskap 
och ny teknik har verksamheten  
i Talvivaara, som endast har pågått 
några år, orsakat vad som beskrivs 
som en av Finlands värsta miljökata-
strofer hittills.

Ett annat sätt som riskerar att fri-
göra alunskifferns tungmetaller och 
radioaktiva ämnen är att utvinna så 
kallad skiffergas. Metoden kallas för 
hydraulic fracturing eller fracking och 
har trots sin korta historia redan med-
fört stora miljöproblem i form av för-
störda vattentäkter och landskap där 
den tillåts, exempelvis i USA.

Prospekteringsföretagen lockar 
med arbetstillfällen och utveckling; 
för de mer storskaliga projekten talas 
det om några hundra arbetstillfällen i 
ett par decennier. Därefter skulle kom-
mande generationer tvingas ta över 
omfattade kostnader exempelvis för 
återställning av dagbrott och inkaps-
ling av vittrande skifferrester. De mar-
ker de ärver skulle dessutom vara 
obrukbara.

Förutom att exploatering av alun-
skiffer innebär oacceptabelt stora mil-
jöhot för omgivande ekosystem, så är 
det oförsvarligt att ödelägga bördig 
jordbruksmark för överskådlig fram-
tid. FN beräknar att mänsklighetens 
behov av livsmedel ökar med 60 pro-
cent redan till 2050. Det är inget 
orimligt antagande att mat från det 
svenska jordbruket kan komma att 
efterfrågas alltmer. I dag är hälften av 

den mat vi konsumerar i Sverige im-
porterad.

Över 40 svenska kommuner har 
stora delar alunskiffer i sin berg-
grund. 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 or-
det, när bolag vill genomföra under-
sökningar och provborrningar som 
syftar till utvinning ur alunskiffrar.

I dag startar vi därför ett kommun-
upprop med denna innebörd, och bju-
der även in övriga berörda kommuner 
att delta. Vår förhoppning är att rege-
ringen ska inse den stora skillnaden 
mellan exploatering av alunskiffer och 
konventionell gruvdrift i urberg.

Inför ett kommunalt veto mot all 
slags prospektering i alunskiffer!

Vetorätt mot alunskiffer

Kommunerna bör få vetorätt mot prospektering ur alunskiffer. Sverige har en 
 extremt exploateringsvänlig minerallagstiftning – men den kan medföra orimliga 
miljörisker. Tio berörda kommuner och lantbrukaren Carl Piper startar i dag  
ett upprop riktat till regeringen.

INTE I SVERIGE. Vid Talvivaaragruvan i Finland läckte hundratusentals kubikmeter förorenat vatten ut i december förra året, en av Europas största pågående miljökatastrofer. FOTO: PEKKA MOLIIS
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