
DÄRFÖR VILL VI UTVINNA VANADIN I SKÅNE
Vanadin behövs för att klara klimatkrisen
FN:s klimatpanel har pekat ut lagring av energi från förnyelsebara källor som avgörande för att kunna bromsa växthus- 
effekten. För att kunna framställa batterier som kan lagra stora mängder energi, till exempel från sol- och vindkraft, behövs 
särskilda metaller. En av dessa batterimetaller, vanadin, finns i marken i delar av Skåne.

Vanadin är i dag ett av 27 material som enligt EU och Sveriges regering har pekats ut som kritiska. Det betyder att  
materialet har en stor ekonomisk betydelse för EU, men att det saknas betydande produktion inom EU. EU är idag  
beroende av import av vanadin som främst utvinns i Kina, Ryssland och Sydafrika. Både EU och regeringen i Sverige har 
pekat på riskerna med göra vår gröna omställning beroende av metaller från odemokratiska stater.

Därför har ScandiVanadium sökt sig till Sverige och Skåne för att undersöka förekomsten av vanadin, och möjligheterna 
att starta utvinning här.

Om vanadin
• Vanadin är ett sällsynt metalliskt 

grundämne. Det kan användas i 
batterier för att lagra stora mängder 
energi från exempelvis vind- och 
solkraft. Energi som kan användas 
när det inte blåser eller när det är 
molnigt. 

• Vanadinbatterier har en drifttid på 
över 20 år. Därefter är vanadinet 100 
procent återvinningsbart, det vill 
säga kan användas för att framställa 
nya batterier.

Det här är ScandiVanadium
• ScandiVanadium är ett  

prospekteringsföretag som etablerat 
sig i Skåne för att utforska möjlig- 
heterna att utvinna vanadin.  
ScandiVanadium är noterat på den 
australiensiska börsen, och har lång-
siktig finansiering. 

• Grundare av ScandiVanadium är 
David Minchin och Alex Walker. Båda 
har stor erfarenhet av prospektering 
och investeringar i naturresurser.

Markundersökningar – första steget på en lång process
Att starta utvinning av metaller är en lång och komplicerad process. 
De undersökningstillstånd som ScandiVanadium beviljats av Bergs-
staten är bara ett första steg. För att faktiskt börja utvinna krävs 
mycket noggranna miljöutredningar och många olika tillstånd.

ScandiVanadium har sökt tillstånd för att undersöka stora områden 
i Skåne, för att i nästa steg avgränsa oss till mindre områden som 
är lämpliga ur ett geologiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. 
Syftet med undersökningarna är att se om och var det finns förut-
sättningar att gå vidare i processen. 

Ett eventuellt framtida vanadinbrott kommer vara ungefär lika stort 
som de stenbrott som redan idag finns i olika delar av Skåne.

Ansvar och dialog under hela processen
Vi förstår att det finns många frågor under processens gång. Innan 
eventuell brytning kan påbörjas krävs godkännande och inblandning 
från flera håll. Därför vill vi kontinuerligt träffa och prata med så många 
som möjligt av de som berörs av vårt arbete – till exempel markägare, 
boende, lokala politiker och myndigheter. Vi arbetar för att processen 
ska bidra till en global vinst för miljön, men inte på bekostnad av den 
lokala miljön. Det lokala engagemanget är betydelsefullt. 

Ledningen i och konsulterna som är knutna till ScandiVanadium har 
stor erfarenhet av att bedriva brytningsverksamhet i olika typer av 
miljöer och att återställa miljön efter avslutad utvinning. Ett gruv- 
område i norra Kalifornien har till och med utsetts till naturreservat.


