MINATURA2020 - Mineralfyndigheter av allmänt intresse
PRESSMEDDELANDE, Bryssel den 12 juni 2015 – Ett nytt EU-projekt med titeln MINATURA2020 –
med syfte att utveckla ettramverk för mineralhantering i Europa,lanserades i början av 2015
som ett svar på sociala behov att skydda mineralfyndighetersav allmänt intresse för framtida
behov. Projektet finansieras inom Europeiska kommissionens program Horizon 2020.

Exploateringen av inhemska mineralfyndigheter i Europa är en förutsättning för att
vi ska kunna säkerställa att samhällets behov av mineraler kan tillgodoses på ett
hållbart sätt i Europa. För att uppnå detta mål, måste samhället se till att möjliggöra
en effektiv prospektering och utvinning av sådana mineralfyndigheter, utan att
kompromissa med behoven hos nuvarande och framtida generationer. Följaktligen
måste potentiella utvinningsbara mineralfyndigheter (inklusive övergivna och
historiska gruvor) utvärderas specifikt och i förhållande till annan markanvändning
och andra miljömål. Avvägning mellan mineralexploateringoch annan
markanvändning är en utmaning som kräver god insikt och kunskap.
Som svar på denna utmaning lanserades i februari 2015 MINATURA2020, ett nytt EUprojekt finansierat inom ramen för Europeiska kommissionens program Horizon 2020
för forskning och innovation. Det övergripande målet med det treåriga projektet är
att utveckla ett koncept och en metodik för att definiera och skydda
"mineralfyndigheter av allmänt intresse", för att säkerställa att dessa användspå
bästa möjliga sätt i framtiden. Syftet är att dessa mineralfyndigheter ska inkluderas i
ett harmoniserat europeisktramverk. Att tillhandahålla ett ramverk med verktyg för
mineralexploatering som inkluderar hållbarhetsprincipen, likt de som finns för andra
markanvändningsområden, är den viktigaste drivkraften bakom MINATURA2020.
I ledning av MinPol, en organisation för internationella mineralfrågor (Österrike), drar
MINATURA2020 nytta av den omfattande erfarenhet och styrka i ett internationellt
konsortium av 24 partners från 16 EU-länder (Österrike, Belgien, Kroatien, Frankrike,
Ungern, Italien, Irland, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien) och tre icke-medlemsländer (Bosnien
och Hercegovina, Montenegro, Serbien). Alla projektpartners har en gedigen
erfarenhet av relaterade projekt på nationell, internationell eller kommersiell
nivå,samt är aktiva aktörer på den internationella råvarumarknaden.
Särskild vikt kommer att läggas vid den pan-Europeiska tillämpningen och
synergieffekter av projektet. Konsortiet syftar därför till att inkludera så många
europeiska länder som möjligt i sina överläggningar. Därför kommer seminarier för
berörda aktörer att anordnas i många europeiska länder under 2016 i syfte att samla
en bred ingång på temat mineralfyndigheter av allmänt intresse.
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