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Sammanfattning 
Vid starten av en gruvverksamhet görs en noggrann undersökning av vilka naturliga bakgrunds-
nivåer för metaller som finns på platsen för en tilltänkt etablering. Likaså utförs undersökningar 
av vegetation och fauna i syfte att fastställa vad som är ”normalt” för platsen. Under drift görs 
sedan löpande undersökningar enligt de villkor som har meddelats i drifttillståndet. I samband 
med den pågående verksamheten genereras en stor mängd data, exempelvis från detalj-
undersökning av geologin, processdata från anrikningsverken, eller som data vilka inrapporteras 
till andra än miljövårdande myndigheter. Denna typ av data utnyttjas sällan i samband med 
miljöarbetet. Vi kallar denna extrainformation i den mån den används för ”datafångst”. 

Möjlighet till datafångst uppträder vid ett antal tillfällen i en gruvverksamhets livscykel. 

1. Etablerade möjligheter. 
• I samband med beslut om etablering och förändring av verksamhet. Det är då 

frågan om tekniskt underlag för bedömning av källterm och i process-
undersökningen. 

• Teknisk statistik i form anrikningsstatistik och statistik över uppfordrad mängd 
malm. 

• Miljödata (utsläppsdata) som tas fram i samband med miljökontrollprogram. 
2. Potential för datafångst. 

• I samband med kartering av malmgränser fås information om halter och 
mineralogi i de fall det är motiverat utifrån verksamhetens krav. 

• Halter i bruten malm följs i de flesta fall väl, men det är sällan som 
omkringliggande gråberg eller tillredningsberg analyseras. 

 
Slutsatsen blir att det finns en potential för förbättrad datafångst från gruvverksamhet. Den 
ligger på två plan, dels skulle mycket vara vunnet om alla data sammanställdes i lätt tillgängliga 
databaser där data kunde refereras utifrån plats och tid, och dels om det i verksamheten 
åtminstone togs några nyckelanalyser utifrån möjliga framtida miljökrav. 



 

 
 

ii

 



 

 
 

iii

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ........................................................................................................................... i 

1 Bakgrund ............................................................................................................................. 1 

2 Nuvarande praxis för hantering av miljörelaterade data ................................................ 3 
2.1 Malmdata .............................................................................................................................. 5 
2.2 Processdata.......................................................................................................................... 6 
2.3 Restproduktgenerering och yttre miljöpåverkan................................................................... 6 
3 Potential för datafångst...................................................................................................... 7 
3.1 Kartering av malmgränser .................................................................................................... 7 
3.2 Analys av halter i bruten malm ............................................................................................. 7 
3.3 Analyser av halter i tillredningsberg...................................................................................... 7 
4 Slutsatser ............................................................................................................................ 9 

5 Erkännande ....................................................................................................................... 11 

6 Referenser ......................................................................................................................... 13 

Bilaga 1 – Gråbergshantering vid Boliden Mineral AB, Aitikgruvan.................................... 15 

Bilaga 2 – Gruvkartering vid Boliden Mineral AB, Boliden ................................................... 17 

Bilaga 3 – Gruvkartering vid LKAB, Malmberget ................................................................... 19 

Bilaga 4 – Exempel på anrikningsstatistik.............................................................................. 21 



 

 iv



 

 1

1 Bakgrund 
Inom MiMi:s delprojekt A1 – B, Assessment of the potential to use exploration data to optimise 
the environmental performance of a mining operation (MiMi, 2002) är syftet att undersöka i 
vilken omfattning data insamlat för andra ändamål kan användas för att ge ett bättre underlag för 
beslut i miljöfrågor. 

En tidigare rapport (Lindvall & Pålsson, 2004) fokuserade på att hantering av restprodukter 
utifrån deras inneboende egenskaper innebar möjligheter till källtermsbegränsning av 
föroreningspotentialen. För bedömning av konsekvenserna av historiska källor, dvs avställda 
gruvor och deponier, företas ett omfattande undersökningsarbete för att fastställa källans 
omfattning till mängd och halt av miljöpåverkande ämnen. Inte minst inom MiMi:s verksamhet 
har det framkommit att trots ett enormt undersökningsarbete, så vet man egentligen ganska lite 
om den egentliga källtermen i Kristineberg. Ur den synpunkten är det därför av vikt att försöka 
definiera i vad mån det under en gruvverksamhets livscykel genereras tekniskt underlag som kan 
utnyttjas i bedömningen av verksamhetens nuvarande och framtida miljöpåverkan. 

Inför starten av en gruvverksamhet genomförs normalt en noggrann undersökning av vilka 
naturliga bakgrundsnivåer för metaller och andra ämnen som finns på platsen för den planerade 
etableringen. Inom ramen för denna undersökning, oftast benämnd baseline-studie eller 
undersökning av bakgrundsnivåer, görs även undersökningar av vegetation och fauna i syfte att 
fastställa vad som är ”normalt” för platsen. Under drift görs sedan löpande undersökningar enligt 
ett speciellt kontrollprogram för att säkerställa att de villkor uppfylls som definierats i tillståndet 
för verksamheten. Dessa begränsningsvillkor är i allmänhet inriktade på utsläpp till luft och 
vatten. I samband med att en gruvverksamhet avvecklas görs på liknande sätt undersökningar i 
syfte att säkerställa att insatta efterbehandlingsåtgärder gett avsedda effekter. 

Normalt utnyttjas inte annan information generad i samband med den pågående mineral-
utvinningen, exempelvis processdata från anrikningsverken eller data från gruvnära 
prospekteringsverksamhet. Sådan extrainformation benämns här, i den mån den används, för 
”datafångst”. Föreliggande rapport syftar till att klarlägga i vad mån datafångst förekommer, vilka 
möjligheter som finns till utnyttjande av dessa data och vilka hinder som eventuellt finns för att 
utnyttja den. 

Det Mistra-finansierade forskningsprogrammet MiMi:s andra fas 2000 – 2003 arbetar utifrån en 
strategi för studium samt begränsning av miljöpåverkan från gruvavfall med funktionell och 
fysisk definition i avsnitten källterm, närzon samt fjärrzon, se figur 1. 

Källterm, enligt den definition som utarbetats av MiMi-programmet, innebär den inneboende 
föroreningspotentialen som funktion av de ingående produktflödenas olika egenskaper. I detta 
sammanhang måste varje del av produktionskedjan beaktas, inklusive prospekteringssteget. Olika 
geologiska formationer i eller i anslutning till en mineralisering har per definition olika 
mineralinnehåll och kan därför uppvisa helt olika geokemiska egenskaper. 
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Figur 1. Principen för transport av mobiliserad metall från källterm till fjärrzon (MiMi, 2002). 

I begreppet källtermsbegränsning ingår värdering av möjligheterna till identifiering, klassificering 
samt selektiv hantering av brutna bergvolymer. Uppenbara alternativ är tillvaratagande av 
sulfidfritt gråberg för byggnadsändamål samt kalksten, metoder som båda tillämpas i Sverige. 
Generellt gäller strikta krav på kostnadseffektivitet. Eftersom ifrågavarande material är en 
restprodukt normalt utan kommersiellt värde måste tillkommande kostnad för kartering samt 
selektiv hantering täckas av minskade kostnader för deponering eller av de marginalintäkter som 
kan uppstå vid avyttring av någon produkt. 

Som angivits i MiMi:s programplan för 2003 skall möjligheterna värderas att genom utnyttjande 
av prospekteringsdata tillvarata möjligheterna till källtermsbegränsning av föroreningspotentialen 
hos restprodukterna från mineralutvinning. MiMi:s delprojekt A1–B, Assessment of the potential 
to use exploration data to optimise the environmental performance of a mining operation, har 
som syfte att undersöka i vilken omfattning data insamlade för bl a prospekteringsändamål även 
kan användas för att ge ett bättre underlag för beslut i miljöfrågor. Eftersom MiMi-programmets 
tyngdpunkt har legat på passiva och aktiva avhjälpande åtgärder, har utrymmet för studier av 
möjligheterna till källtermsbegränsning i detta avseende medgett endast en översiktlig studie av 
state-of-the-art samt möjliga utvecklingsvägar för utnyttjande av datafångst vid prospektering och 
drift. Genomförda studier och resultaten av dessa skall därför ses mera som utkast till olika 
handlingsalternativ. Föreliggande rapport utgör en genomgång av befintliga rutiner för hantering 
av prospekteringsdata vid några svenska gruvföretag. 
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2 Nuvarande praxis för hantering av 
miljörelaterade data 

Löpande rapportering till tillsynsmyndigheten omfattar dels kemiska och mineralogiska data och 
dels mängduppgifter. Även andra data såsom geologiska strukturer, partikelstorlekar, specifika 
ytor och halvkornsfördelningar är av intresse för datafångst. Praxis bland gruvbolagen varierar, 
men generellt sker tillvaratagande av data av detta slag för användning i samband med 
miljöarbete endast i begränsad omfattning. 

Möjligheten till datafångst kan relateras till i den tidigare rapporten redovisade beslutsmodellen, 
vilken återges i figur 2. Ur datafångstens synpunkt är det framför allt aktiviteterna under Källterm 
och Processundersökning som genererar underlag. Det innebär att även om beslutsmodellen 
skulle leda fram till ett i dag negativt beslut om gruvetablering, så har det under arbetets gång 
producerats teknik- och miljödata som har stort intresse för framtida överväganden om 
etableringar eller andra åtgärder. I dag är dock det mesta av materialet det enskilda företagets 
egendom och blir bara offentligt i samband med olika förrättningar förenade med 
tillståndsgivning och verksamhetens uppföljning. 
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Utvärdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut 
 
 
 
 

Partikelstorlek 
Vattenlösliga komponenter 
Reaktiva komponenter, övr 
Sulfider  
Fysiskt separerade 
produktflöden 
Specifik reaktiv yta 

Selektiv brytning och deponering 
Underjord/återfyll 
Dagbrottsåterfyllnader 
Ovanjordsmagasin 
Naturliga vatten 
Avyttringsbara produkter 

Renkrossning/-malning 
Haltfördelning/fraktionsanalys 
Klassering 
Gravimetrisk separation 
Magnetseparation 
Flotation 

Kriteria 
Karakteriseringsmetoder 
Massfördelning 
Hanterings- och deponeringsalternativ 
Efterbehandlingsåtgärder 
Driftkostnadspåverkan 
Efterbehandlingskalkyl 
Nuvärdesberäkning 

Miljöpåverkan 
Processtekniska alternativ 
Ekonomiska konsekvenser 

Figur 2. Beslutsmodell för selektiv 
hantering av restprodukter. 
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2.1 Malmdata 

Den mineralisering som bryts för utvinning av huvudprodukterna, oftast metallkoncentrat av olika 
slag, är givetvis av primärt intresse för driften vid den aktuella anläggningen. Detta gör att man 
prioriterar malmens positioner, halter samt brutna mängder. Även förekomsten av och 
fördelningen mellan malmmineral som har inverkan på processen följs noggrant. En typisk 
regional och lokal bergartskarta som också kan komma till användning vid bedömning av 
förekomsten av buffrande mineral visas i figur 3. 

 

 

Figur 3. Förenklad berggrundskarta över norra Norrbotten och Atik-förekomsten. Karta över 
Aitik modifierad av Wanhainen (1999) efter Monroe (1988), (Takala et al., 2001). 
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2.2 Processdata 

Processens resultat i from av koncentrathalter, tonnage och utbyten följs rutinmässigt och 
kontinuerligt. Eventuella processproblem som kan kopplas till avvikande mineralogi 
uppmärksammas omgående. I bilaga 4 visas utdrag från anrikningsstatistik för en av sektionerna i 
gamla Bolidens anrikningsverk. Den visade statistiken fördes manuellt i liggare vid respektive 
områdeskontor och förvarades sedan i centralt arkiv. Numera sammanställs statistiken direkt från 
driftdata lagrade i anrikningsverkets processdatorer. Observera att alla data är dygnsmedelvärden. 

Ett annat problem med äldre statistik är att även om sista avfallet i processen provtogs med 
avseende på halter och mängder, så är det inte säkert att det var representativt för det material 
som sändes till deponin. De flesta anrikningsverk har haft utrustning för cyklonering av 
återfyllnadssand till gruvorna (Lindvall & Pålsson, 2004). Det var bara finprodukten från 
cyklonsteget som skickades till deponin, men det har inte alltid skett kontinuerlig provtagning av 
den produkten. 

2.3 Restproduktgenerering och yttre miljöpåverkan 

Restprodukter i form av gråberg till upplag och anrikningssand till sandmagasin följs numera 
noggrant vad som avser tonnage och för anrikningssand även halter. Inom ramen för 
miljökontrollprogrammet följs metallhalter i omgivande vattendrag samt påverkan i form av 
diffus damning i terrängen kring verksamheten. 
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3 Potential för datafångst 

3.1 Kartering av malmgränser 

Kartering och undersökning av gränser mellan malm och omgivande mineraliseringar sker 
löpande allt eftersom brytningen fortskrider. För planering av verksamheten krävs fram-
förhållning, ju närmare i tiden brytningen ligger desto mer detaljerad information krävs. 
Tillvägagångssättet varierar mellan de olika verksamheterna. Det vanligaste för en gruva med väl 
definierade (skarpa) malmgränser är att klassa gråberg efter någon typ av bergartsmodell, vilket i 
sig inte ger någon detaljerad information om bergartens kemiska sammansättning. Exempel på 
detta ges i bilagorna 1 och 3. 

För impregnationsmalmer är malmgränserna diffusare och sätts utifrån ett gränshaltskriterium, 
cut-off grade. Malm och omgivande gråberg provtas därför med större täthet eftersom det är av 
produktionsekonomiskt intresse. Detta gör att det finns detaljerade uppgifter om de metallhalter 
som används för att sätta malmgränserna. Omkringliggande gråberg provtas med avseende på 
kemiskt innehåll (Marklund, 2003) om det finns miljöskäl att särhålla vissa gråbergskvaliteter 
med avseende på mineralinnehåll. Provtagning av omkringliggande gråberg med avseende på 
mineralogi sker inte regelmässigt. Exempel ges i bilaga 1. 

3.2 Analys av halter i bruten malm 

Den brutna malmens halter följs upp redan i gruvan eller via information från 
analyser/beräkningar på ingående gods till anrikningsverket (bilaga 4, blad 3). I huvudsak är det 
halterna av värdekomponenter som följs. 

3.3 Analyser av halter i tillredningsberg 

För åtkomst av en malmposition måste tillredning ske i form av tillfartsramper och orter under 
jord. Ovan jord krävs normalt jordavrymning och sidobergsbrytning för att komma åt malm-
positionerna. I mindre gruvor sker sällan någon omfattande analysering av tillredningsberg. 
Undantaget är stora gruvor med diffusa malmgränser, exempelvis Aitik, där gråberget dessutom 
klassas i miljöberg och ”normalt” gråberg enligt väl utvecklade rutiner, se bilaga 1. Detta sker 
med stöd av villkor för gråbergshanteringen som utgår från att sulfidfritt gråberg ska kunna 
användas som byggnadsmaterial utan hinder av dess ursprung som gruvavfall. 

Ytterligare en anledning till särhållning av gråbergskvaliteter är den klassiska problematiken med 
sulfidhaltigt gråberg, vilket under inverkan av luftsyre och vatten kan orsaka betydande lokala 
miljöproblem genom surt och metallhaltigt dränage. Denna vittringsprocess har i detalj studerats 
av MiMi-programmet men även i andra undersökningar (Lindvall & Eriksson, 2003). Genom 
särhållning kan ibland mängden syrabildande material minskas och förebyggande åtgärder kan 
sättas in till lägre kostnad. 
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4 Slutsatser 
I de fall metallhalterna i brutet berg är så pass låga att materialet kan säljas som makadam har 
gruvföretagen normalt ett omfattande karterings- och provtagningsprogram. I andra fall sker bara 
en översiktligt mineralogisk kartering. Tillståndsgivande myndigheters inställning till utnyttjande 
av naturresurser av detta slag är avgörande för i vilken mån kvalificerade restprodukter från 
gruvbrytning kan komma samhället till godo. 

Bästa källan för historisk datafångst är den tekniska statistik som förts vid gruvföretagen. Den är 
sällan anpassad för miljöändamål, men kan användas för att utläsa trender i den historiska driften 
av en gruvverksamhet. 

Bästa källan för nutida datafångst är de olika miljökontrollprogram som gruvföretagen är ålagda 
att följa. Det sker dock ingen samordning mellan myndigheter vad som avser datamaterialet utan 
det är gruvföretaget som har det samlade materialet och kan överblicka det. 

Sammantaget är läget sådant att det finns stora mängder data hos gruvföretagen, men att det 
sällan finns samlat på ett sätt som medger användning i samband med miljöarbete och det kan 
vara mycket svårt att återfinna data som är några år gammalt. 
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Bilaga 1 – Gråbergshantering vid Boliden Mineral 
AB, Aitikgruvan 
Vid Aitik sker en noggrann uppföljning av koppar- och svavelhalter i omkringliggande gråberg 
för att kunna separatdeponera s k miljögråberg. Detta material har också fastställts ha sådana 
hållfasthetsegenskaper att det kan användas exempelvis som ballastmaterial. 

Det särhållna gråberget skall hålla <0.03 % Cu, <0.1 % S och ha NP/AP >3. NP/AP är kvoten 
mellan syraupptagande och syrabildande mineralmängd, NP = neutralisationspotential, AP = 
syrapotaential. Provtagning sker på varje salva om ca 150 kton. Proven är kaxprov från minst 
åtta borrhål. Dessa analyseras med avseende på Cu, S och NP/AP. Resultaten avgör 
klassificeringen av berget och till vilket upplag det transporteras. Sammanställning sker 
månadsvis till miljörapporter över hur mycket material som går till respektive upplag. 
Miljörapporten redovisar tonnage, halter och NP/AP fördelat per salva. Även den dygnsvisa 
gråbergsdeponeringen till upplaget för miljögråberg följs (Marklund, 2003). 

 

 

Vy över Aitik med gråbergsupplag. 
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Produktionen av gråberg totalt sett samt andelen miljögråberg varierar kraftigt mellan åren 
beroende på i vilket stadium de olika omtagen i gruvan ligger. För varje nytt omtag i dagbrottet 
sker omfattande brytning av sulfidfritt gråberg, som i sin helhet kan klassas som miljögråberg. 
När brytningen avancerat ner i dagbrottet och sker nära malmgränsen måste en större del av 
gråberget klassas som kontaminerat. Variationerna framgår av tabellen nedan. 

 

År Total gråbergsproduktion  
(Mton) 

Miljögråberg 
(Mton) 

Andel miljögråberg 
(%) 

2003 22.5 13.8 57 
2002 19.1 4.5 23 
2001 26 17 65 
2000 25.7 17.3 67 

 

Miljögråberget definieras från kraven på Cu- och S-halter samt NP/AP-kvoten. Dessutom finns 
ett kriterium för miljögråberget att det skall komma från positioner minst 30 m från vad som är 
satt som malmgräns. Hängväggen är fattig på malmmineral och består av hornbländebandad 
gnejs med inslag pegmatit-aplit. Brytningen i hängväggen sker initialt för varje omtag på stort 
avstånd, flera hundra meter, från malmgränsen medan gråbergsbrytningen i liggväggen sker i 
anslutning till malmgränsen. Liggväggen består av amfibolgnejser och monzodiorit och har en 
diffusare mineraliseringsgräns. Det gör att huvuddelen av miljögråberget kommer från 
hängväggen. 

 

Borrplan för gråbergssalva. 

 

På hängväggen görs en grov bergartskartering för att fastställa läget för pegmatiter och apliter. 
Anledningen är att dessa är extra svåra att mala och man vill helt undvika dem i 
malmbrytningen. Det görs inga volymsberäkningar i förväg uppdelat på bergarter. Efter det att 
produktionsborrningen skett, varvid man fått bättre uppfattning om den aktuella 
bergartssammansättningen, görs en volymsberäkning på pegmatiterna. 
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Bilaga 2 – Gruvkartering vid Boliden Mineral AB, 
Boliden 
Gruvkarteringen i Boliden har hand om alla gruvorna i Skelleftefältet. Aitik och gruvområdet i 
Mellansverige har egna kartörer och geologer. Samordning med avseende på personal och 
resurser sker från Boliden. 

 

Karta över Skelleftefältet (Lundegård et al., 1970). 

 

Vid etablering av en gruva borras och karteras på borrkärnor, där malmförande sektioner 
analyseras. Borrkärnorna klassificeras bergartsmässigt och analyser kan tas på omgivande 
gråberg, men det görs i så fall på någon indikation att det kan finnas intressanta metallhalter. 
Borrmönster sätts och provtagning görs för att få bästa bild av tonnage och halter i 
mineraliseringar med intressanta malmmineral. Det finns därför bra kännedom om omgivande 
lagerföljder, men detaljrikedomen är inte sådan att det går att göra volyms- och haltberäkningar 
på t ex ett kalkstensstråk i närheten av en malmkropp. 
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För vissa projekt med större mängder tillredningsberg kan speciella undersökningsprogram 
utformas med syfte att tillvarata rena partier gråberg för extern användning. Ett sådant projekt 
var drivningen av transportorten mellan Renströmsgruvan och Petiknäsgruvan, 15 km från 
Boliden. Orten är 2.5 km lång och drevs 1995-1997 på 800 m avvägningen för att sammanbinda 
de båda gruvorna. Eftersom orten går i ett malmpotentiellt område lades stor omsorg på att även 
utnyttja den som en prospekteringsort med ett antal borrpositioner som tidigare inte varit 
åtkomliga. Malmprospekteringen gav inget resultat, men gråberget kunde tas till vara eftersom 
man tillämpade provtagning genom sonderingsborrning i ortens längdriktning för att kunna 
klassificera gråberget som ”rent” eller kontaminerat. Det rena gråberget, vilket var huvuddelen 
av den losstagna volymen, användes sedan till byggnation av vägar ovan jord. 

 

Petiknäs

Utfraktsort  2,5 km

Huvudmalmen

S
im

on

Djupmalmen

Fingal

Petiknäs

Utfraktsort  2,5 km

Huvudmalmen

S
im

on

Djupmalmen

Fingal

 

Röntgenbild av Renströmsgruvan och Petiknäsgruvan med transportorten som sammanbinder 
de båda gruvorna. 
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Bilaga 3 – Gruvkartering vid LKAB, Malmberget 
Gruvgeologerna har god kännedom om strukturerna som ligger kring de olika malmpositionerna 
på så sätt att de vet att det kommer ett granitstråk före malmen, när de undersökningsborrar mot 
en malmposition. Borrmönstren sätts efter den förväntade övertväringsträffbilden i malmen, ca 
50 x 50 m (se figur nedan). Det gör att datafångst före och efter malmen inte optimeras för att 
kunna göra meningsfulla volymsberäkningar på sidoberg. 

Markyta 
Borr-position 1 Borrposition 2 

Malm 

Annan 
mineralisering 

 

Skiss över hur en tänkt undersökningsborrning övertvärar malmkropp och annan mineralisering. 

 

Figuren visar att borrning och övrig gruvkartering kommer att ge kvalitativ information om 
andra mineraliseringar omkring en malmposition. 

Gruvkarteringen görs på de upptagna borrkärnorna. All kartering är primärt okulär. Från 
borrkärnorna tas det bara kemiska analyser på de borrkärnsavsnitt där det finns malmmineral. 
Det görs ingen kemanalys på gråbergsavsnitten. 

Malmerna i Malmberget ligger i metavulkaniter, som omväxlande benämns röd och grå leptit 
allt efter färgen. Benämningarna ger dock ingen direkt koppling till den mineralogiska 
sammansättningen eller till den kemiska analysen. 
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Bilaga 4 – Exempel på anrikningsstatistik 
Blad 1: Ton, kWh och kvarntimmar. 
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Blad 2: Kvarneffekter, siktanalyser, pulptätheter och cyklontryck. 
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Blad 3: Kemiska analyser på fast gods. 
 

 



Twenty years from today the mining industry in Sweden is still strong and flourishing, using 

technologies that are internationally competitive and environmentally acceptable. The 

environmental standards are set high, since most of the ore deposits and mining activities are 

situated in sparsely populated areas with a very sensitive nature of high ecological and 

recreational value. Applying economic methods for processing and reuse of waste products, the 

release of heavy metals from waste deposits is kept low, the impact on the environment is small 

and restricted to the close vicinity of the mining areas. Methods used for waste disposal and 

remediation are efficient, robust and reliable so that, when any remediation is completed, a 

deposit can be left without the need for supervision or maintenance.

The MiMi programme has made it possible to predict the extent of environmental impact and 

has provided tools and methods to control and design processes and waste treatment systems 

already from investigation of the mineralogical and chemical composition of the ore and the wall 

rocks, and the local hydrology and topography. Furthermore, it is possible to design 

cost-efficient treatment systems for existing deposits of mining waste. 

The vision of the MiMi-programme

Visit us at:
http://www.mimi.kiruna.se
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