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Vårt kemiska beroende av Ryssland och Kina

Rysslands krig mot Ukraina sätter fokus på EU och Sveriges råvaruförsörjning. Sedan 2011 publicerar EU en 

rapport var tredje år där de listar material där EU saknar egna resurser och dessutom är beroende ett fåtal 

andra länder/leverantörer. Från 2011 till 2020 har listan ökat från 14 till 30 råvaror. 

Ryssland är storproducent av ett antal råvaror. Kol, olja, gas, nickel och uran diskuterades. Inget av dessa 

finns med på EUs lista över kritiska råvaror. Det beror på att det finns många fler leverantörer utöver 

Ryssland. Nickelpriset har fördubblats eftersom Ryssland är en storproducent. En annan stor producent är 

Indonesien som nu har chansen att öka sin marknadsandel.

Vattenfall köpte tidigare uran från Ryssland men har nu stoppat det. USA har stoppat köp av olja och kol 

från Ryssland, men de importerar även uran därifrån. Det är billigt, se ett reportage i Sveriges Natur. Det 

finns uran i Sverige eller använd avfallet istället för att gräva ner det!

Den enda råvara från Ryssland som finns på EU-listan är palladium. 

En annan grupp av metaller som är kritisk för bl.a. klimatomställningen är de sällsynta jordartsmetallerna 

(med på EU-listan). Där har Kina i princip monopol. Inte för att de endast finns där utan för att de är det 

enda land som bryter dessa metaller. Europas största fyndighet finns norr om Gränna i Sverige. Regeringen 

har en gång gett tillstånd för brytning. Det stoppades sedan i Mark- och Miljööverdomstolen. Det finns 

också en aktionsgrupp som vill stoppa gruvan, Aktion Rädda Vättern.

Hur går brytningen i Kina till, hur ser arbetsmiljön ut, hänsynen till naturen etc? Fyndigheten i Kina är 

dessutom radioaktiv medan den utanför Gränna inte är det, vilket är ovanligt.

Sverige behöver dessa metaller, inte minst för klimatomställningen.  Är det rätt att vi importerar dessa från 

andra länder som inte bryr sig om miljön, klimatet eller arbetsmiljön. Eller i alla fall inte har samma krav 

som vi i Sverige. Jag kallar det hyckleri. Vi har exporterat enklare jobb men vi exporterar också 

miljöförstöring till andra länder genom att ställa högre miljökrav på våra gruvprojekt än på dem vi 

importerar ifrån.

Ett annat exempel är kobolt (finns på EU-listan) där Kongo är en storproducent. Där har kobolten finansierat

ett inbördeskrig sedan länge och det är känt att barnarbete är vanligt. Det finns koboltfyndigheter i Sverige. 

Två kända platser i Sverige är Vena gruvfält och Tunaberg.

Till sist ett citat från en SGU-rapport från 2020.

”Även om det bedöms att Sverige har en god geologisk potential för ett antal innovationskritiska metaller 

och mineral, och dessutom är i framkant när det gäller teknik och utveckling, sker ingen utvinning inom 

landet av dessa. Enbart god geologisk och ekonomisk potential samt fungerande infrastruktur är idag inte 

tillräckligt för att starta utvinning i Sverige av kritiska råmaterial. Det finns projekt, även mycket långt 

gångna sådana med redovisad malmberäkning vilka har stoppats på grund av utdragna tillståndsprocesser.

Det är en paradox när Sverige samtidigt anses vara ett land som har förutsättningar för en ansvarsfull och 

hållbar mineralutvinning vilket inte alltid är fallet i några av de länder som i dagsläget står för en stor andel

av världsproduktionen.”

NIMBY används ofta för att beskriva boendes opposition mot alla byggprojekt i närheten. När det gäller 

metallutvinning i Sverige kan man tala om NIMBY på nationell nivå. 

https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/stark-lobby-i-usa-vill-fortsatta-kopa-ryskt-uran/
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