
  

 

 

 

 

 

 

 

181023 
ScandiVanadium presenterar första planerna för 
undersökningsarbetet 
För att klara klimatkrisen behövs metaller till batterier som kan lagra energi från förnyelsebara 

källor, till exempel sol- och vindkraft. En av dessa metaller, vanadin, finns i marken i delar av Skåne. 

Därför har prospekteringsbolaget ScandiVanadium sökt och beviljats tillstånd att undersöka flera 

markområden på Österlen. 

Nu har bolaget skickat en första så kallad arbetsplan för undersökningsarbetet till berörda 

markägare i områdena Fågeltofta nr 1 och Killeröd nr 1. 

– Skälet till att vi sökt tillstånd i flera områden är att vi verkligen vill hitta en plats som är lämplig dels 

ur ett geologiskt perspektiv, dels miljömässigt och socialt. Att vi undersöker ett område betyder inte 

att vi vill bryta vanadin just där, utan målet är att så snabbt som möjligt kunna avgränsa oss till 

betydligt färre och mindre områden för fortsatta undersökningar, säger David Minchin, geolog och 

vd på ScandiVanadium. 

Undersökningsarbetet kommer ske genom provborrningar – små borrhål till ett maximalt djup på 

125 meter ner i marken för att undersöka berggrundens sammansättning. Arbetet är tänkt att starta 

i december och pågå under vintern för att minimera störningar. 

– Det exakta datumet för varje plats kommer att koordineras med berörda markägare. Det är 

jätteviktigt för oss att ha tät kommunikation med dem för att undvika störningar på deras 

verksamhet. De senaste veckorna har vi haft flera möten med markägare för att svara på deras 

frågor och få processen att flyta så smidigt som möjligt, och vi kommer ha fler möten framåt, 

fortsätter David Minchin.  

ScandiVanadium har också vidtagit en rad försiktighetsåtgärder för att minimera undersökningarnas 

inverkan på naturen. 

– Målet är att markägarna inte ska märka att vi varit där när vi lämnar platsen. Och det synsättet 

präglar allt vårt arbete. Vi vill utvinna vanadin för att bidra till att lösa klimatkrisen, och då är det 

självklart att också utvinningen ska påverka människor och miljö så lite det bara går, avslutar David 

Minchin. 

Innehållet i de arbetsplaner som skickats ut till berörda markägare finns bifogad till detta 
pressmeddelande. 
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