
Skissbild över Nordic Iron Ores 
planerade anläggning. Nedtill 
transportband med kupolen 

där malmen förvaras innan den går 
in i processverket (byggnaden under 
konstruktion). Koncentratlagret är den 
avlånga byggnaden som ligger parallellt 
med järnvägsspåret. Övriga byggnader 
är administrativa byggnader som t.ex. 
kontor, förråd, reparationsverkstad.

Nordic Iron Ore ska 
återuppta gruvdriften 
vid Blötberget utanför 
Ludvika där det sedan 
70-talet finns en nedlagd 
gruva. Det högkvalitativa 
järnmalmskoncentratet som 
kommer att produceras är 
en nödvändig beståndsdel 
vid tillverkningen av 
efterfrågat grönt stål.

Svensk industri ligger långt 
fram inom gröna satsningar. Ett 
exempel på det är den omtalade 
svenska utvecklingen av grönt 
stål – en kritisk produkt för den 

kommande klimatomställningen.
Men det är också en produkt 
som kräver järnmalm av absolut 
högsta kvalitet. 

– Det finns en mycket stark global 
efterfrågan på den typen av 
järnmalmskoncentrat som vi ska 
ta fram. Det är inte bara svenska 
bolag som håller på med den här 
omställningen. Hela Europa vill 
byta från masugnsmalmerna till 
malmprodukter som fungerar vid 
tillverkning av grönt stål, säger 
Nordic Iron Ores VD Ronne 
Hamerslag.

Viktigt avtal med nyckelpartner 
Nästa steg för Nordic Iron Ore är 
att skriva avtal med en köpare av 
det koncentrat som bolaget ska 
utvinna. Nu pågår långt komna 
förhandlingar med den globala 
handelskoncernen Cargill Metals 
vars metallverksamhet fokuserar 
på järnmalms- och stålprodukter. 
Om det avtalet går i lås är det 
en av de sista stora pusselbitarna 
innan produktionen i Blötbergets 
gruvområde kan börja.

– Vi har säkrat alla nödvändiga 
tillstånd vi behöver för att bygga 
en underjordsgruva. Det som nu 
krävs för att sätta spaden i backen 
är ett offtake-avtal med en kund 
som till exempel Cargill som åtar 
sig att köpa våra leveranser, säger 

Ronne Hamerslag och fortsätter: 
– Det går inte att ta 
fram 1,6 miljoner ton 
järnmalmskoncentrat per år och 
lägga på hög. Det måste finnas 
någon att leverera till.
Bra pris på grön järnmalm 
En stor omställning pågår i 
stålindustrin för att helt eliminera 
utsläppen av koldioxid vid tillverk-
ningen av stål. Endast omkring 
tre procent av den järnmalm som 
produceras globalt lämpar sig 
för att användas vid tillverkning 
av grönt stål. Det innebär att 
stålindustrin är villig att betala en 
premie för järnmalmskoncentrat 
av högre kvalitet, vilket förbätt-
rar lönsamheten för aktörer som 
Nordic Iron Ore.

– Det finns en stark vilja att betala 
ett premiumpris i alla led för 
grönt stål och den utvecklingen 
drivs av konsumentryck, ökade 
kostnader för CO2-utsläpp och 
bristen på lämpliga järnmalms-
produkter, konstaterar Ronne 
Hamerslag.

Unikt låga CO2-utsläpp 
Dessutom ska Blötberget bli en så 
elektrifierad gruva som möjligt. 

Här finns även järnvägstransport 
till hamn i Oxelösund vilket 
innebär att CO2-utsläppen 
per ton koncentrat bli unikt låga.

– Med andra ord ska vi producera 
ett grönt järnmalmskoncentrat 
för den gröna ståltillverkningen. 
Nu ligger fokus på att få i gång 
verksamheten och leveranserna. 
När vi har ett kassaflöde och en 
stabil verksamhet ska vi investera 
i ytterligare två fält, Väsman och 
Håksberg, säger Ronne 
Hamerslag.

I spåren av stigande räntor, hög 
inflationstakt och konjunkturoro 
har priset på järnmalm fallit.

– Trots den just nu pressade 
järnmalmsmarknaden har snitt-
priset hittills i år varit över det pris 
som användes i tidigare gjorda 
lönsamhetsstudier för Blötberget. 
Det innebär att kalkylerna fortsatt 
visar på en lönsam verksamhet i 
Blötberget, säger Ronne 
Hamerslag.

 

FAKTA

Nordic Iron Ore är ett gruvbolag 
i södra Dalarna som är noterat 
på Nasdaq First North. Målet 
är att återuppta gruvdriften vid 
de tidigare verksamma gruvorna 
Blötberget och Håksberg 
samt även det mellanliggande 
Väsmanfältet, vars potential 
bedöms som betydande. Bolaget 
har alla nödvändiga tillstånd på 
plats för det inledande projektet i 
Blötberget och kommer att kunna 
producera järnmalmskoncentrat 
med mycket hög kvalitet. 
Därmed är bolaget väl 
positionerat på en marknad där 
efterfrågan ökar på högkvalitativt 
järnmalmskoncentrat. 
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Nordic Iron Ore ska ta fram ett grönt 
järnmalmskoncentrat för den 
gröna stålindustrin

”Det finns en 
väldigt stark 
global efterfrågan 
på den typen av 
järmalmskoncentrat
som vi ska utvinna.

VD Ronne Hamerslag
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