
Möte med allmänheten 18 maj 2021
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Agenda
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 18.00  Jenny Gotthardsson Vad händer hos Boliden i Garpenberg

 18.15  Anders Åström Skog & Mark, Boliden

 18.30 Patrik Lundin Sandmagasinet och förtjockaren

 18.45 Alexander                           Vad händer på Södra Industriområdet
Smith- Lundgren 

 19.00 Lotta Tanse Biologiskmångfald



Boliden Skog & 
Markavdelningen

 Anders Forsberg

 Katarina Bergstedt

 Robin Fahlesson

 Pär Lundmark

 Anders Åström
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Granbarkborre
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 Svåra angrepp

 Avverkning av

granskogar

 Plantera mer tall



Markinnehav Garpenberg
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Markinnehav i siffror

• Total areal 1539 Hektar

• Produktiv skogsmark 1000 Hektar

• Tillväxt 6 300 Skogskubikmeter

• Virkesförråd 200 000 Skogkubikmeter

• Areal NO/NS 92 Hektar
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Planerade avverkningar 2021

• Inga större avverkningar planerade med reservation för nya skador

• Skogsvård såsom markberedning, plantering och röjning utförs enligt
plan

• Avverkning med syfte att öka naturvärden och kulturvärden kommer
utföras runt Brännvinsmuren och kalkugn

Förhoppningsvis kommer området att bli ännu trevligare för både
människor växter och djur
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2021

Patrik Lundin

Dammar 2021
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Ryllshyttemagasinet
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Ryllshyttemagasinet

Nya Anläggning 

(Förtjockare)

Ny placering av 

utskov
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Ryllshyttemagasinet Nytt 

utskov 

Placering av befintlig 

tätkärna år 2017 (krönnivå

ca +237) 

Principiell ny dragning av 

tätkärna krönnivå +256
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Ryllshyttemagasinet 

Förtjockar anläggning 
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Ryllshyttemagasinet 

Deponeringssystem  
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Ryllshyttemagasinet 

Deponeringssystem  
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Ryllshyttemagasinet 

Dammbekämpning 
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Tappdammen



2021

Alexander Smith-Lundgren

Södra Industriområdet
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2021

Biologisk mångfaldsstrategi
Garpenberg
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Lotta Tanse



Boliden Garpenberg Biologisk mångfaldsarbete
Arbetar enligt SVEMIN och Boliden Gruvor’s riktlinjer för biologisk mångfald,

framtagen 2020 med mål att:

Senast 2030 bidra med ökad biologisk mångfald i alla de regioner Boliden verkar. 

Genom att arbeta med hänsynshierarkin:

 Steg 1 – Undvika påverkan

 Steg 2 – Minimera påverkan

med hjälp av olika hänsynsregler

 Steg 3 – Restaurera påverkan, genom

exempelvis ekologisk efterbehandling

 Steg 4 – Kompensera för den kvarstående påverkan
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 2. Fortsätta att bekämpa invasiva arter

 2. Göra naturinventering på Södra industriområdet   

 2. Kompostera/Avfallssortera mera

 2. Plan för klippning av gräsmattor i syfte att behålla blommor

som mat för alla insekter

 3. Bygga fler insektshotell/humlebon

 3. Se till att skyltningen gällande information om Boliden, sätts upp vid Stadssjön

i samarbete med Hedemora Kommun. 

 3. Sätta upp informationsskylt ang byn Ryllshyttan *

 3. Sätta upp holkar fåglar/fjärilar/fladdermöss

 4. Bygga ett grodhotell vid Finnhytte-Dammsjön

 1 och 4. Göra en plan för hur vi ska minimera påverkan

på naturen vid öppning/stängning av täkter

* I samarbete med Hembygdsföreningen
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2022

 1. alt 4. Göra en naturinventering i de områden som det kan finnas

rödlistade eller bevarandevärda arter

 2. Fortsätta bekämpa invasiva arter

 2. Frihuggning av kulturmiljöer och fornlämningar ovanför Brännvinsmuren **

 2. Frihuggning av kulturmiljöer och fornlämningar vid Kalkbrottet **

 2. Främja lövskogen runt Finnhytte-Dammsjön genom röjning **

 3. Samla död ved på lämpliga ställen (Södra)

 3. Göra gångstråk på de gamla tomterna (Södra)

 4. Utveckla Natura 2000 område i närheten av 

Ryllshyttemagasinet genom att samarbeta med kommunen

 4. Hitta samarbete med andra intressenter (tex Nedre Dalälvens 

intresseförening, Kommunen mm.)

 4.Regional och omvärldsbevakning, dvs hur hanterar övriga industrier frågan.

** I samarbete med Bolidens Skog- och markavdelning
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2023

24

 2. Bygga fler insektshotell

 2. Sätta upp holkar fåglar/fjärilar/fladdermöss

 2. Fortsätta bekämpa invasiva arter

 3. Göra insatser vid Brännvinsmuren och området runtomkring 

(öppna upp med betande djur på de gamla ängarna) * / **

 3. Märka ut de stora Askarna och skylta upp området samt 

grill- och sittplatser. * / ** 

 4. Koldioxidbindning (Sätta växter som tar upp koldioxid)

 4. Sätta växter som tar upp metaller vid sandmagasinet

 4. Göra en plan gällande att öka den Biologisk mångfalden i vårt närområde utifrån 

naturinventeringen som gjordes 2022

 4. Ta fram en plan gällande hur biologisk mångfaldsfrågan ska hanteras

i nya projekt som beslutas.

 * I samarbete med Hembygdsföreningen

** I samarbete med Bolidens Skog- och markavdelning
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