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Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening (BKBEF) bildades hösten 2009 och föreningen är 

sedan 28 december 2009 registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 769620–

6403. Föreningen bildades med syfte att fortsätta det arbete som den tidigare 

projektorganisationen Bergskraft utfört på uppdrag av län, regioner, kommuner och 

organisationer med medel från EU- med flera, under perioden från 2005. 

Föreningens medlemmar är kommuner, privatpersoner och näringsliv i Bergslagen och 

föreningen bedriver verksamhet som främjar Bergsbruket, i första hand, i Bergslagen. 

Föreningen hade vid årsskiftet 2019-2020 26 medlemmar varav 10 är kommuner, 8 är företag 

verksamma i Bergslagsregionen och 8 är privatpersoner som stöttar Bergskrafts vision. 

I verksamheten ingår forskning för att utveckla nya innovativa metoder för efterbehandling och 

rening av förorenat vatten från gruvavfallsdeponier och gruvor. Föreningen förvaltar och 

tillgängliggör omfattande arkiv över Bergslagens gruvindustrihistoria samt borrkärnor, kartor 

och rapporter från prospekterings- och gruvprojekt i Bergslagen, stimulerar prospektering och 

gruvdrift samt sprider kunskap om mineraliska råvaror och bergsbrukets betydelse för 

utvecklingen av det moderna hållbara samhället. 

Representanter för föreningen deltar regelbundet och söker aktivt ta initiativ eller att driva på i 

skapande av nationella och internationella projekt som syftar till att utveckla gruvindustrin i 

Bergslagen och Europa genom forskning och implementering av nya innovationer. Detta gäller 

såväl gruvornas tekniska utveckling som metoder för efterbehandling. 

Sedan EU-regionalfondsprojektens slut, har föreningen åtagit sig att förvalta och 

vidareutveckla de tidigare projektens verksamheter och resultat. I och med detta har 

föreningen det ekonomiska och praktiska ansvaret från tidigare projektfinansiärer för de 

databaser, nätverk, testfält, forskningsstationer, borrkärnesamlingar och arkiv samt fasta och 

digitala anläggningar som skapats genom tidigare projekt.  

Syftet med övertagandet är att utveckla och vidmakthålla de installationer för miljöforskning, 

databaser för bergsbruksrelevant information, borrkärnearkiv mm som tidigare projektet och 

föreningen skapat och som vi anser på sikt kan bidra till att uppfylla föreningens vision att: 

”Hållbart bergsbruk skall vara en ekonomisk drivkraft för Bergslagens utveckling” 

Bergskrafts digitala arkiv med historiska rapporter och kartor med mera har i sin helhet och 

med bibehållen god funktion flyttats över från fysisk server till en molntjänst med backup. 

Totalt omfattade flytten mer än 700 000 filer och inkluderar såväl råfiler som bearbetade filer. 

I samband med flytten har även programvara för underhåll och uppdatering i 

administrationsverktyget säkrats för framtida användning i kombination med den nya 
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molnbaserade lagringen. Full funktionalitet i administrationsverktyget har dock inte kunnat 

uppnås i den nya miljön utan kommer att kräva ytterligare resurser. Genom WeBerGIS-

portalen kan rapporter, kartor och dokument sökas och studeras gratis online. 

Vi söker fortfarande resurser att återuppta insamling och förädling av redan råscannade 

Bergsbruksrelevanta dokument från externa fysiska arkiv men för närvarande har vi inte 

kunnat lokalisera någon samarbetspartner med vilja, ekonomiska eller personella resurser för 

ett sådant arbete. Tidigare har detta utförts i samarbete med kommuner och arbetsförmedling 

med flera institutioner då arbetet med bildbearbetning, koordinatsättning och registrering av 

dokumenten i Bergskrafts digitala dokumentarkiv lämpar sig väl i samband med rehabilitering 

och arbetsträning. 

I den publika delen av WeBerGIS finns 37 934 sidor om Bergslagens geologi, 

prospekteringsrapporter, industrihistoria, miljöhistoria, analyser, fotografier, 

gruvkartor och borrkärnekarteringar. Informationen är även fortsättningsvis fritt 

tillgängligt för forskning, prospekterings- och gruvbolag och allmänheten. Stora delar av 

materialets förlagor utgörs av original och finns inte digitalt tillgängligt någon annanstans.  

Under året har vi sett att speciellt juniora prospekteringsbolag söker historisk information och 

vi har både fått direkta förfrågningar om hjälp med att leta fram historiskt material och sett att 

många sökningar görs via WeBerGIS.  

Föreningen har under året fortsatt att lagra och tillhandahålla borrkärnor från 

Bergslagsområdet för prospekteringsbolag och forskare. Syftet med att skapa arkiven var att 

locka prospektörer till Bergslagen och att på plats kunna etablera ett samarbete direkt med och 

mellan olika bolag och aktörer.  Vi har sett vilken betydelse borrkärnearkivet i Malå haft för 

prospekteringen i Väster- och Norrbotten och hoppas naturligtvis att man kunde få samma 

positiva effekt i Bergslagsområdet. Bergskraft anser det vara av stor betydelse för Bergslagen 

att man på plats kan erbjuda tillgång till guidning, borrkärnor och lokaler där borrkärnorna 

kan studeras. Vi anser också att Bergskrafts arbete med att vägleda och underlätta för 

prospekteringsbolag som överväger att etablera sig i Bergslagen kan vara till gagn för 

regionens företag och kommuner genom att de besökande bolagen stimuleras att stanna i 

Bergslagen så mycket tid som möjligt och att de spenderar både tid och pengar medan de är i 

Bergslagen och jobbar. 

Samtidigt som det är viktigt med den lokala förankringen så inser vi att Bergskraft har 

jämförelsevis högst begränsade resurser och vi inser/anser att en samordning och gärna en 

länkning till SGU:s databaser och arkiv både skulle komplettera och öka sökbarhet och 

möjligheterna för alla att effektivare jobba med både SGU:s och Bergskrafts material. Vi har 

därför på inrådan av bland annat Knutsbergsstiftelsen inlett samtal med representanter för 

SGU för att söka möjliga vägar för samarbete och vägar för att framtidssäkra material och 

tillgång till detta i framtiden. 

Hösten 2017 flyttades Bergskrafts alla borrkärnor från det tidigare borrkärnearkivet i Bångbro 

till Domargården nordväst om Stråssa. Genom samarbete med Lovisagruvan har ny 

karteringslokal ställts i ordning vid Lovisagruvan och de mobila laboratorierna har etablerats 

nära karteringslokalen. Borrkärnorna finns nu i nytt kallförråd inom transportavstånd och 

besökande geologer kan nu återigen studera borrkärnorna i lokaler med god belysning och där 

möjligheter finns att diamantsåga för provtagning, provpreparera och EDXRF-analysera sina 

prover på plats.  

Under hösten 2019-våren 2020 har Bergskraft med stöd av Knutsbergsstiftelsen haft en 

person anställd 6 månader för att på detaljnivå sortera, organisera och katalogisera Bergskrafts 

borrkärnearkiv. Borrkärnearkivet innehåller 464 diamantborrhål på 606 lastpallar och med en 

uppskattad längd av mer än 73 000 meter. I samband med registreringen har också 

grundläggande uppgifter om hålens läge och längd mm registrerats, men resursen har tyvärr 
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inte räckt till att skapa ett komplett register. Den databas som skapats har anpassats efter 

SGU:s databasstruktur från nationella borrkärnearkivet i Malå, Västerbotten.  

Föreningens helägda dotterbolag Bergskraft Bergslagen AB har fortsatt att bedriva 

miljöforskning på olika typer av gruvavfall under året. Forskning i långtidsförsök bedrivs i 

samarbete med Örebro Universitet på testfältet invid Ljusnarsbergsgruvan i Kopparberg, i 

våra egna laboratorier samt vid forskningsstationen Kvarntorp söder om Kumla där den 

speciella miljöproblematiken kopplad till alunskiffer studeras.  

I samarbete med Örebro Universitet har Bergskrafts metod för injektering av grönlutslam i 

gruvavfall testats i två fullskaleförsök, först vid Uddengruvan i Skelleftefältet och nu senast i 

ett fullskaleförsök vid Gladhammars gruvor utanför Västervik. Genom injekteringen har det 

blivit möjligt att behålla de mineralrika varphögarna tillgängliga som en del av 

landskapsbilden och för forskning istället för att täcka över dem eller sänka ner dem i en sjö. 

Vid Gladhammar behandlades 1 200 ton gruvavfall med 100 ton grönlutslam som pumpades 

ned i högarna. Vid försökets början var lakvattnets pH-värde surt och låg på 3,5 men har nu 

ökat till 8,3 samtidigt som halterna av kobolt och koppar minskat med mer än 95 procent efter 

tillsatsen av grönlutslam. En film som beskriver försöket finns att beskåda på: 

https://www.youtube.com/watch?v=l7ae4P3ryqU&t=188s 

Genom vårt långvariga arbete med såväl historiska som moderna gruvor och från 

problemlösning i anslutning till historiska gruvor har vi ständigt påmints om att varphögarna 

vid Bergslagens tusentals gruvor bjuder såväl miljömässiga utmaningar som att de vilar på en 

stor potential för sekundär utvinning av såväl ”triviala” som mer ovanliga, ”exotiska”/kritiska 

mineral och råvaror. 

Eftersom vi anser att det för framtida råvaruförsörjning, hantering av miljöproblem från 

historiska gruvor och för det framtida bergsbruket i Bergslagen är av stor betydelse att de 

historiska varphögarnas innehåll kartläggs påbörjade Bergskraft 2016 med stöd av 

Knutsbergs- och Minprostiftelserna det interna så kallade: ”Varpprojektet”. Inom projektet 

har vi genomfört systematisk och yttäckande provtagning och dokumentation av varphögar i 

Bastnäs och Korphyttefältet i Riddarhyttan, Håkansboda och Ljusnarsbergsfältet, yttäckande 

varpprovtagning av ett delområde i Gladhammar (Eriks hög) samt ”ströprovtagningar” i 

Venafältet, Källfallet (Riddarhyttan), Hästefältet (Norberg) samt Malmkärra (Norberg) och 

Persgruvan (Riddarhyttan). Därtill har anrikningsavfall provtagits vid Persgruvan och 

Källfallet i Riddarhyttan samt vid Mårsätter sydväst om Zinkgruvan. Under 2017 och 2018 

har fortsatt provtagning skett i samarbete med Lovisagruvan och därigenom har alla 

varphögar i området mellan Stråssa och sjön Råsvalen, mellan Råsvalen och Usken i 

Lindesbergs och Nora kommuner samt i norra delarna av Grythyttesynklinalen i och mellan 

Hällefors Silvergruvors Östra och Västra fält. Alla gruvor har provtagits med den metod som 

utvecklades inom varpprojektet samt analyserats med det omfattande analyspaket som 

utvecklades 2016 i samarbete med MS Analytical i Vancouver. Totalt har vi nu provtagit och 

studerat varpmaterial från 540 varphögar avfallssand och slagg från olika områden i 

Bergslagen.  

Erfarenheterna från Varpprojektet visar att man kan lokalisera och i viss mån kvantifiera 

tidigare inte rapporterade förekomster av mineral som kan utgöra indikationer på förekomst 

av intressanta mineraliseringar. Vi har i tidigare års rapporter pekat på hur provtagning av 

varphögar på ett snabbt och relativt enkelt och relativt billigt sätt kan ge en fingervisning av 

var värdefulla ämnen och mineral kan stå att finna och upprepar därför inte dessa resultat. 

Resultat från varpprojektet har tidigare presenterats i ett konferenspapper (Bäckström, M., 

Sartz, L. and Sädbom, S. (2017) Mining Waste as an Exploration Tool and Secondary 

Resource) och på uppdrag av SGU lämnade vi en drygt 80 sidor lång rapport (Sädbom, S. and 

Bäckström, M. (2018) Sampling of mining waste – historical background, experiences and 
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suggested methods som en del av underlagsmaterialet för SGU:s regeringsuppdrag 

”Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral” som slutrapporterades 2018: 

http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2018/RR1805.pdf 

med Bergskrafts rapport som bilaga: 

http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2018/RR1805-appendix2.pdf 

Vi avser att även under kommande år fortsätta kartläggningen av Bergslagens varphögar i takt 

med, och i mån av tid och resurser. 

För att ytterligare förstärka möjligheten att få jobba vidare med Bergslagens varphögar som 

en möjlig sekundär råvarukälla eller som en länk till jungfruliga mineralförekomster, har 

Bergskraft under vintern 2019 – 2020 deltagit i flera projektansökningar med inriktning mot 

detta: 

Bergskraft deltar som en av 10 partners i SecondMine vilket är en ansökan till ERA-MIN 

programmet. Planerad budget är ca 11,6 MSEK. Projektansökan har skapats av partners från 

Sverige (SGU, Bergskraft, Lovisagruvan) Finland (GTK, Otanmäki gruva), Grekland 

National Technical Univeristy of Athens (NTUA), Advanced Minerals and Recycling 

Industrial Solutions (ADMIRIS) General Mining and Metallurgical Company SA (LARCO) 

och Rumänien (Geologiska Institutet och Research and Development National Institute for 

Metals and Radioactive Resources (INCDMRR). Projektet skall bidra till att utveckla 

innovativ teknik för återvinning av kritiska råvaror från industriellt mineralbaserat gruv- och 

metallurgiskt avfall. Projektet planerar att arbeta med fyra olika avfallsdeponier: Håkansboda 

(Sverige), Fânaţe-flotationsavfall (Rumänien), Otanmäki-flotationsavfall (Finland) samt 

metallurgiskt avfall från bearbetning av Ni-laterit vid Larymna i Grekland.  

I projektansökan ExArchOS till EIT-Raw-materials programmet är Bergskraft ”stakeholder” 

och bidrar med tillgång till Bergskrafts borrkärnearkiv. Syftet med projektet är att 

vidareutveckla teknik för scanning av borrkärnor samt att utveckla och applicera så kallad 

”Machine Learning” för att tolka den insamlade informationen. 

Vårt deltagande i olika projektansökningar ligger väl i linje med vår tro på att framtiden för 

Bergsbruket i Bergslagen är starkt kopplat till såväl gruvors som teknikutvecklares förmåga 

att kostnadseffektivisera och utveckla en ekonomiskt och miljömässigt effektivare utvinning 

av de mineraliska naturresurserna. Sedan två år deltar föreningen genom dotterbolaget 

Bergskraft Bergslagen AB i projektet; X-MINE med finansiering från EUs 

innovationsprogram H2020. 

Projektet jobbar med utveckling och demonstration av teknik för tomografi och penetrativ 

XRF analys av borrkärnor och för utveckling av teknik för effektivare sortering av 

malmkvalitéer och gråberg. Projektet X-MINE är ett samarbete mellan organisationer i 

Sverige, Finland, Polen, Bulgarien, Republiken Tjeckien, Grekland, Cypern, Rumänien och 

Australien. På projektets hemsida finns mer information om projektet och projektets bakgrund 

förklaras i en kort film på den första sidan( http://www.xmine.eu/). 

Bergskraft har under förberedelserna bidragit med referensmaterial från historiska borrkärnor 

från Bergskrafts borrkärnearkiv nu har över tusen meter borrkärna från Lovisagruvan har 

använts för tillsammans med andra partners i projektet vidareutveckla tekniken. 
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Figur 1. Skannad borrkärna från Lovisagruvan. 

 

Figur 2. Magnetit-skarn-järnmalm med blyglansfyllda sprickor. 

Orexplore i Kista ansvarar för borrkärneskanningen i projektet och på 

[https://orexplore.com/features/] kan man i olika underflikar se många exempel på vad den 

nya tekniken kan göra med en vanlig borrkärna. Flera av exemplen på hemsidan visar 

borrkärnor just från Lovisagruvan. De nya metoderna möjliggör såväl icke förstörande 

analysering av grundämnen N=16 (S) till N=83 (Bi) som möjlighet att studera vilka strukturer 

och texturer som respektive grundämne är associerat med.   

I figur 1 och 2 ges några exempel på vad den nya tekniken kan åstadkomma genom att skanna 

med en takt av ca 1 meter per 20 minuter. 

about:blank
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Forsknings och teknikutvecklingsparter i projektet utifrån de fyra deltagande gruvbolagens 

(däribland Bergskrafts medlemsföretag Lovisagruvan AB) behov och varierande geologi, 

mineralogi och produktionstakt, utvecklar utrustning för snabb tomografisk och penetrativ 

XRF- analysering (XRF= röntgen flourescens) av borrkärnor och borrkax från prospekterings- 

och produktionsborrhål med hjälp av XRF-teknik. 

Projektet utvecklar även sorteringsmetoder och utrustning för avskiljning av ”gråberg” och 

försortering av olika malmkvalitéer. Sorteringsutrustningen utvecklas i en skala och med en 

kapacitet (10–50 t/h) som lämpar sig väl för mindre gruvor och den har under 2019 och 2020 

provkörts vid bland annat Lovisagruvan. Svenska parter i projektet är förutom Bergskraft, 

Orexplore i Stockholm, Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala Universitet samt 

Bergskrafts medlemsföretag Lovisagruvan AB i Lindesberg. 

 

Figur 3. Principskiss över X-MINE projektets sorteringsutrustning. 

 

Figur 4. Skanning av krossat material före sortering. Enskilda partiklars innehåll 

illustreras av kurvor i graf samt genom den tredimensionella tomografiska bilden.  
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Bergskrafts övergripande roll i projektet är att kunskapsöverbrygga och att ansvara för och 

koordinera kommunikation och spridning av resultat inom projektet och med externa 

parter. Vi ser projektet som en unik möjlighet att ”revitalisera” våra nätverk såväl inom landet 

som internationellt och ser stora värden i möjligheten för våra medlemmar och andra 

intressenter i Bergslagen att tillsammans med organisationer aktiva inom mycket avancerad 

analys- och processteknik, utveckla skräddarsydda metoder för att effektivisera prospektering, 

utvinning av metaller och för att minska gråbergsinblandningen.  

På sikt förväntar vi oss att projektet skall bidra till lägre kostnad per producerad 

mineral/metallmängd, minskad miljöbelastning från såväl transporter, malmbearbetning 

som kemikaliehantering samt nya möjligheter till utvinningen av värdefulla grundämnen från 

såväl jungfrulig malm som från övergivna historiska deponier, eventuellt identifierade genom 

det tidigare beskrivna ”Varpprojektet”. 

Bergskraft har också varit en av flera ”stakeholders” i Sveriges Geologiska Undersöknings 

H2020 projekt MINLAND där nationella geologiska myndigheter inom EU utreder status för, 

och utvecklar policys kopplade till markanvändning och ”tillgång till land” för planering 

av samhällets råvaruförsörjning i relation till riksintressen, friluftsliv, N2000 mm. SGU är 

huvudman för detta projekt och Bergskraft har deltagit i och besvarat ett stort antal enkäter 

om olika typer av erfarenheter av markanvändning. I förlängningen ser vi ett stort värde av att 

just markanvändningsfrågorna studeras då vi ser att både privata markägare, våra kommunala 

och mineralproducerande medlemmar ofta har olika syn på dessa frågor. Projektet är nu 

avslutat men som en direkt följd av projektet har Bergskraft deltagit i en ny projektansökan:  

SERENE Project är en ansökan till EU:s H2020 program Greening the economy in line with 

the Sustainable Development Goals (SDGs) där Bergskraft deltar som en av lite drygt 20 

europeiska partners. Projektet handlar om råvaruförsörjning i Europa, policyfrågor, 

markanvändning mm men är även kopplat till miljö och efterbehandling och hur det förhåller 

sig till exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar, vilket är en av delarna som Bergskraft 

engagerar sig i. 

Föreningen genom sitt helägda dotterbolag Bergskraft Bergslagen AB har som nämnts ovan 

deltagit i flertalet projektansökningar under senhösten 2019. Ytterligare en var till Strategiska 

Innovationsprogrammet för metall- och mineralutvinnande industri, SIP STRIM/Vinnova – 

En förstudie kring utveckling av en utställning som handlar om gruvor, miljö och 

tillståndsprocessen. Projektet söktes tillsammans med Georange Ideella förening och 

beviljades medel i februari 2020. Projektet pågår mars-september 2020 och förutom 

Bergskraft och Georange medverkar/bidrar också LRF, Teknikens Hus i Luleå, SGU och 

Lovisagruvan. 

Flera av Bergskrafts medlemskommuner har, och har haft, betydande Bergsbruk vilket starkt 

bidragit till utvecklingen av kommunen, men som också lämnat efter sig områden med 

potentiella gruvrisker. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de generationer av 

tjänstemän och politiker som var aktiva då gruvan var aktiv, till stor del inte finns bland oss 

och därmed har den tidigare väl fungerande kommunikationen mellan de tidigare aktiva 

bolagen och kommunerna avstannat med innebörd att områden med gruvrisker fallit i 

glömska och inte integrerats i den kommunala planeringen. Resultat är att vägar dragits i 

farliga områden, gruvhål nära skolor saknar funktionella staket och att den tidigare 

regelbundna tillsynen och ansvaret för att upprätthålla skydd för människa, miljö och 

infrastruktur har upphört.  

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förenings helägda konsultbolag Bergskraft Bergslagen AB 

har under året kartlagt gruvrisker i Örebro, Norbergs och Lindesbergs kommuner med resultat 

att flera akuta åtgärder vidtagits samt att kommunen i sin planering nu har underlag för att 

undvika/ planera ”runt” områden med gruvrisker. Gemensamt för alla kommunutredningar är 
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att inventeringarna hittat 3–4 gånger så många gruvhål som tidigare var kända genom t.ex. 

SGU:s databaser. Kopplat till denna frågeställning är också kommunernas behov av att ”i 

förväg” känna till vilka områden som har potential att beläggas med undersökningstillstånd 

eller ansökningar om bearbetningskoncessioner enligt minerallagen. Bergskraft har vid flera 

tillfällen pekat ut potentiella prospekterings- eller gruvområden så att dessa inte i onödan 

planläggs för andra, eller i alla fall, motstående användningsområden. Bergskraft 

rekommenderar att man vid uppdatering av de kommunala översiktplanerna bör inkludera 

ett gruvskikt bland underlagen. 

Bergskraft deltog och bidrog under 2018–2019 till en förstudie finansierad av SIP-STRIM 

med titeln ”Vår framtida gruva” med syfte att skapa en gemensam agenda för 

gruvindustrin i Bergslagen och ett gruvkluster. Arbetet har sponsrats av Zinkgruvan 

Mining och Epiroc och resultatet presenteras under 2019 i form av en innovationsagenda för 

Bergslagen.  

http://alfrednobelsp.se/wp-content/uploads/2019/04/Rapport_Digital-Mining-

Hub_2018_Screen.pdf 

Vår framtida gruva är ett exempel på nätverk/samverkansplattform där Bergskraft deltar och 

påverkar samt sprider information om Bergslagens bergsbruk och regionens förutsättningar. 

Under året har Bergskraft också deltagit och varit representerade på olika konferenser och 

seminarier. Lotta höll under början på året en presentation på konferensen Future Mine and 

Mineral i Stockholm, där hon berättade om H2020-projektet X-MINE och under hösten 

presenterades Bergskrafts verksamhet och resultat från varpprojektet på EIT-RM projektet 

ArcHub:s slutseminarie i Falun. 

Bergskraft har också stöttat ett bidrag till konstutställningen Open Art i Örebro. På Open 

Art illustrerar/ förmedlar/ uttrycker olika konstnärer, genom små och stora installationer, 

budskap, åsikter och känslor. Bergskraft stöttade vid 2019 års utställning den danska 

konstnären Veronika Geiger, med kontakter, geologiska kunskaper och insikter. Veronika 

är en konstnär med god geologisk förståelse och betydelse. En inblick i hennes konstnärsvärld 

kan fås via föredrag (https://vimeo.com/249799541) och via www.veronikageiger.com. I 

installationen "Blue Marble" illustrerades geologisk tid genom att använda stora block av 

dolomitmarmor från Ekeberg. Bergskraft bidrog till projektet genom att lokalisera lämpligt 

material för utställningen, kontakter och en geologisk beskrivning av materialets (marmorns) 

uppkomst (http://openart.se/2019/wp-content/uploads/2019/06/blue_marble_textprocess.pdf).  

 

Efter att utställningen avslutats har konstverket köpts in av Örebro kommun och kommer 

under 2020 placeras i Norrbyparken i Örebro. Vi tror att samarbetet med Veronika har breddat 

och kompletterat våra traditionella metoder att förmedla vårt budskap och vi tror att 

samarbeten med konstnärer kan vara ett effektivt sätt att nå andra målgrupper av allmänheten 

än de vi normalt når.  
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Genom föreningens ordförande Lotta Sartz har Bergskraft också ett starkt fotfäste inom det 

internationella miljötekniknätverket sedan Lotta 2017 valdes till generalsekreterare för 

organisationen. IMWA står för International Mine Water Association och är en huvudaktör 

i frågor som rör gruvvatten, dess uppkomst, behandling och kontroll. Uppdraget är på 3 år 

(2017–2020). Under början av 2019 fördes också diskussioner med representanter för Georange 

Ideella förening om ett framtida samarbete mellan de båda föreningarna. Sedermera under året 

valdes Georange:s verksamhetsledare Jan Ots in i Bergskraft ek förenings styrelse och Lotta 

Sartz valdes in i Georange:s styrelse. 

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening anlitar Aspia i Örebro AB för löpande 

redovisnings- och bokföringstjänster och revisionen av föreningen och dess ekonomi utförs av 

auktoriserad revisor Terje Eggen på Baker Tilly i Karlskoga.  

Styrelsen för Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 

Genom ordförande  

 
Lotta Sartz 


