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LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) 
Kvartalsrapport 3 2021  
 
Kvartal 3, juli-september 2021, i moderbolaget 
× Intäkterna från malmleveranser blev 9,5 MSEK (mot 11,9 MSEK för motsvarande period 2020).  
× Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 2,5 MSEK (2,5).  
× Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 0,5 MSEK (0,5).  
× Resultatet efter finansnetto blev 0,5 MSEK (0,5).  
× Vinsten per aktie blev 0,11 SEK (0,11). 
 
Inom kvartalet har en båtlast gått till Boleslaw i Polen med sammanlagt 4 554 ton (9 153 ton med två 
båtlaster under tredje kvartalet 2020).  
 
Intäkterna blev 9,5 MSEK mot (11,9 MSEK). Minskningen förklaras helt av att endast en båtlast levererades 
mot de två förra året. Metallpriserna var klart högre än föregående år och dessutom har själva avräkningsvill-
koren förbättrats genom något sänkt avdrag för smält- och anrikningskostnaderna. Den levererade metallhal-
ten var högre än i leveranserna 2020 genom att sorteringen nu tar bort en större andel gråberg. 
 
Produktionen blev 7 607 ton uppfordrad malm (8 976) ton. Indirekta effekter av Covid 19 har lett till ovan-
ligt hög frånvaro som hämmat produktionen. Lagret minskade från 5 685 ton till 5 180 ton. 
 
Driftkostnaderna ökade marginellt men fraktkostnaden ökade betydligt. 
 
Rörelseresultatet blev 0,5 MSEK (0,5). 
 
Kvartalen 1-3, januari - september 2021, i moderbolaget 
× Intäkterna från malmleveranser blev 31,0 MSEK (mot 31,7 för samma period 2020).  
× Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 3,9 MSEK (8,3).  
× Rörelseresultatet efter avskrivningar blev -2,4 MSEK (2,7).  
× Resultatet efter finansnetto blev -2,5 MSEK (2,6).  
× Vinsten per aktie blev -0,59 SEK (0,60). 
 
Intäkterna från de 4 båtlasterna under perioden (en mindre än under samma period 2020) blev 31,0 MSEK (mot 
31,7 föregående år). Den lägre leveranskvantiteten 17 921 ton (22 744) var huvudorsak till de lägre intäkterna. De 
bättre metallpriserna och avräkningsvillkoren samt den högre metallhalten kunde sammantaget nästan kompen-
sera de lägre kvantiteterna. 
 
Produktionen under årets första tre kvartal blev sammanlagt 27 273 ton uppfordad malm, (29 858). 
 
Produktionskostnaderna har ökat marginellt. Fraktkostnaderna per ton ökade något de två första kvarta-
len och markant i det tredje.  
 
Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 3,9 MSEK (8,3) och 
rörelseresultatet efter avskrivningar blev -2,4 MSEK (2,7).  
 
Kassaflödet från verksamheten uppgick till -0,6 MSEK (6,6). Försämringen förklaras främst av det lägre re-
sultatet men även av högre skattebetalningar. 
 
Investeringarna om 8,3 MSEK består av tillredningar i gruvan med 2,5 MSEK, nytt borraggregat med 4,3 
och elinstallationer med 1,9 samt en utrangering av -0,3 MSEK. 
 



Lovisagruvan AB, org.nr. 556481-0074 

Sidan 3 av 10 

Nettoökning av lån blev 8,5 MSEK. Industrilånet har amorterats med 0,8 MSEK till 0,5 MSEK. Därutö-
ver har ett avbetalningskontrakt finansierat investeringar med 3,8 och checkkrediten utökats till 7,0 MSEK. 
 
Utdelning till aktieägare har betalts med 3,4 MSEK.  
 
Likvida medel uppgick till 1,7 MSEK mot 5,5 MSEK vid årets början.  
 
Finansiell och ekonomisk information avseende 2021 
× Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 3 februari 2022 
 
Dessutom informeras varje månad om levererade/producerade kvantiteter och metallprisutveckling på bo-
lagets hemsida www.lovisagruvan.se.  
 
All information förmedlas till media av Spotlight. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida 
www.lovisagruvan.se. 
 
Rapporten har inte granskats av revisorerna. 
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METALLMARKNADEN OCH METALLPRISERNA 
 
Zinkpriset har varit ganska stabilt stigande under de första trekvartalen medan blypriset visat svaghets-
tecken i första kvartalet, haft en bra utveckling under andra kvartalet och sedan fallit i slutet av det tredje. 
Genomsnittspriset för det tredje kvartalet i SEK per ton blev ca 25 % högre för zink och 22 % högre för bly 
än för tredje kvartalet 2020. 
 
USD kursen har legat relativt stabilt över 8,50 under tredje kvartalet.  
 
Marknadsbilden som har präglats av optimism har blivit mer orolig i slutet av tredje kvartalet beroende på 
flera faktorer såsom oro för Kinas fastighetsfinansiering, energiproblem i Europa, brist på halvledarkom-
ponenter på flera håll, inflationsoro etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prissäkringar 
Grunden för prissäkringsaktiviteten är att Lovisagruvan kostnadsmässigt är bunden för en brytning under 
många år framöver. Intäkterna är genom de varierande metallpriserna osäkra och därmed resultatet. Lovi-
sagruvan strävar därför efter att prissäkra en större andel av intäkterna när priserna bedöms som höga med 
tanke på historisk prisnivå och förväntad konjunkturutveckling. 
 
Metallprissäkring avseende första halvåret 2021 inleddes i augusti 2020. Zinkpriset hade då stigit markant 
sedan juni. Fortsatta säkringar under hösten till högre pris innebar en säkrad position för 600 ton zink vid 
årsskiftet. Även 500 kUSD hade då säkrats.  
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Positionerna har behållits under de tre första kvartalen och resultatavräkning har skett med -1,6 MSEK 
till följd av de stigande priserna. Vid årsskiftet låg prissäkringen på 2 658 USD per ton och den är nu höjd 
till 2 966 USD per ton gällande fjärde kvartalet och första kvartalet 2022. 
 
USD-säkringen har avräknats i sin helhet med en mindre vinst och en ny säkring har gjort av 500 kUSD 
till 8,70. 
 
 
LEVERANSER OCH PRODUKTION 
 
Kontraktet med polska Boleslaw omfattar hela produktionen 2021. Under de första tre kvartalen har fyra 
båtar med sammanlagt 17 800 ton levererats (fem båtar med 22 744 ton). 
 
Produktionen var betydligt under plan under första kvartalet och in i april. Sjukfrånvaron blev hög. Den 
normalt låga frånvaron mellan 2 % och 4 % har tidvis varit över 20 %. Dessutom har det varit sämre berg-
stabilitet på ett ställe som krävt särskild åtgärder. Den maskinella utrusningen har emellanåt haft lägre 
tillgänglighet. En ny borrigg togs i drift i april. I juni nåddes en betydligt bättre produktionsstabilitet och 
månadssiffran var den högsta någonsin i Lovisagruvan. I augusti och september var sjukfrånvaron återigen 
produktionshämmande. 
 
Totalt producerades motsvarande 27 273 ton malm (28 766).  
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Den uppfordrade malmen innehåller en betydande mängd gråberg som skall sorteras bort i möjligaste mån. 
Material som är över 15 mm sorteras därför. Den del som är mindre än 15 mm kan inte sorteras lönsamt. 
En mindre mängd malm är så ren att den inte behöver sorteras. Under de första tre kvartalen har 9 582 ton 
gråberg sorterats bort, motsvarande 35 % av totalmängden. 
 
Genom sorteringen blir leveranskvantiteteten lägre men metallhalten och därmed värdet högre. 
 
Malmlagret har minskat och är nu 5 180 ton mot 6 620 vid årets början. 
 
Produktionsbrytningen sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste är nu 235 m under markytan. Tillred-
ning i form av rampdrivning pågår ner mot 280 metersnivån. 
 
 
UTVECKLING I MODERBOLAGET  
 
Teknikutveckling  
Det av EU, genom forskningsprogrammet H2020, delfinansierade X-MINE-projektet avslutades i au-
gusti 2021. Som en del i projektet har sortering med hjälp av röntgenteknik provats med mycket gott re-
sultat. Lovisagruvan har därför beslutat att investera i en ny sorteringsanläggning vilken planeras att lever-
eras under fjärde kvartalet. 
 
En studie av att bygga ett eget anrikningsverk i Stråssa pågår samtidigt.  
 
Prospektering i närområdet 
Ovan jord har omfattande undersökningar år 2017-2020 lokaliserat flera områden med potentiella minera-
liseringar i anslutning till historiska gruvor i Lovisagruvans omedelbara närhet. I dagsläget har alla för oss 
kända gruvor med varphögar undersökts såväl mineralogiskt som kemiskt.  
 
Nordost om Lovisagruvan finns bland annat de historiskt välkända koppar-koboltgruvorna vid Håkans-
boda, och strax söder därom finns i "Schakttorpetområdet" svagt förhöjda halter av kopparkis som prov-
brutits i flera små gruvhål. I varphögarna vid ett av dessa äldre gruvhål har förhöjda halter av koppar och 
även för ögat osynligt guld noterats. Lovisagruvan AB genomförde en mindre borrkampanj i området un-
der senhösten 2020. Vi kommer att redovisa resultat så snart tolkningen har slutförts. 
 
Inom undersökningstillstånden i Storå/Guldsmedshyttan har fynd av zink, bly och silver vid bland annat 
Nyberget gjorts. En provborrning förbereds.  
 
 
UTSIKTER FÖR 2021 
 
Produktionsplanen för 2021 siktade mot 42 000 ton uppfordrat ur gruvan (40 034 för 2020). Utfallet under 
första kvartalet och början av det andra gör att planen nu är 38 000 ton. Den lägre produktionsnivån och 
den relativt höga andelen C-malm med lägre blyhalt har hittills har haft en väsentlig negativ resultateffekt. 
 
Produktionskapaciteten förstärktes under andra kvartalet genom att ett nytt borraggregat togs i drift och 
den etablerade sorteringsprocessen, som hade ett två veckors haveri under andra kvartalet, fungerar nu och 
en ny anläggning med större kapacitet är beställd för att kunna installeras under fjärde kvartalet. 
 
Villkoren i vårt försäljningsavtal har förbättrats beträffande den avdragspost som gäller behandlingslönen i 
smältverket, den s.k. TC. Metallpriserna har utvecklats väl hittills. Osäkerheten har dock vuxit avseende 
utvecklingen för resten av 2021. Hälften av zinkproduktionen är dock säkrad på den nuvarande höga pris-
nivån in i 2022 till och med första kvartalet. 
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Ytterligare två båtleveranser är inplanerade för fjärde kvartalet. Den första avgick redan i början av okto-
ber med ca 4 500 ton och den andra beräknas till början av december, även den med ca 4 500 ton.  
 
I Lovisagruvan Utveckling tas successivt flera värdehöjande steg i de olika projekt som pågår. 
 
 
LOVISAGRUVAN UTVECKLING AB 
 
Det helägda Lovisagruvan Utveckling driver för närvarande fyra projekt i olika utvecklingsstadier. Projekt-
kostnaderna aktiveras i huvudsak och det redovisade rörelseresultatet i Lovisagruvan Utveckling AB är 0. 
 
Det är fråga om fyra utvecklingsprojekt:  
 
� Pahtohavare Joint Venture, ett kopparprojekt strax söder om Kiruna.  
� Vindfall, ett zink-, blyprojekt strax söder om Forsbacka  
� Måsalycke, ett zirkon-, titanprojekt nära Tomelilla.  
� Stekenjokkprojektet, som drivs av Bluelake Mineral AB.  
 
Under Lovisagruvans samråd inför ansökan om bearbetningskoncession för vårt kopparprojekt Pahtoha-
vare K1 har det framkommit att Länsstyrelsen i Norrbotten kommer att kräva en ingående Natura 2000 
redogörelse redan i detta tidiga skede av tillståndsprocessen. En sådan redogörelse är ett mycket tids- och 
resurskrävande arbete och förutsätter fakta som inte är tillgängliga idag. Det är ett problem för hela gruv-
branschen att myndigheterna valt denna ordning. Det är bolagets uppfattning dels att problemet är av 
måttlig omfattning dels kan lösas när vi fått möjlighet att utforma den tekniska designen på framför allt 
förädlingssteget till färdig koppar.  
 
För närvarande utreder också Näringsdepartementet en ändring av Minerallagens tillämpning som inne-
bär att Natura 2000 frågan skall behandlas i samband med den slutliga miljötillståndsfrågan. Mot denna 
bakgrund har Lovisagruvan beslutat att avvakta med ansökan om bearbetningskoncession och i stället an-
söka om tillstånd för provbrytning av en mindre malmkvantitet, för att användas i arbetet med utveckl-
ingen av processen fram till färdig koppar och även för metoderna för avfallshanteringen. 
 
Tidpunkten för produktionsstarten behöver då inte senareläggas. Arbetet med Natura 2000 redogörelsen 
blir enklare och kommer att kunna baseras på säkrare fakta. Den kommer därmed att utgöra ett bättre be-
slutsunderlag för tillståndsmyndigheterna.  
 
I Måsalyckeprojektet har en studie inletts om att förädla zirkoninnhållet. Planen att inkomma med en an-
sökan om bearbetningskoncession inom den närmaste tiden kvarstår dock. 
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RESULTATANALYS 2021 2020 2021 2020 2020 
(MSEK) 1 jul-30 sep 1 jul-30 sep 1 jan-30 sep 1 jan-30 sep 1 jan-31 dec 
 3 mån  3 mån  9 mån  9 mån  12 mån  
 
Fakturerat malmvärde 9,5 11,9 31,5 32,9 39,4 
Retroaktiv pris- och haltkorrigering 0,0 0,0 -0,5 -1,2 -1,5 
Malmintäkter, brutto 9,5 11,9 31,0 31,7 37,9 
 
Metall- och valutasäkringar 0,0 0,4 -1,6 0,9 0,9 
Transport till anrikningsverk -1,3 -2,1 -4,7 -5,6 -7,1 
Anrikning -0,7 -1,4 -2,7 -3,4 -4,1 
Tillredningar 0,3 0,6 1,9 2,5 3,1 
Förändring i lager till självkostnad 0,2 -1,0 -0,6 0,4 3,4 
Nettointäkt 8,0 8,5 23,3 26,6 34,1 
 
Insatsvaror -1,2 -1,0 -4,4 -4,1 -6,1 
Personalkostnader -2,8 -3,1 -9,3 -8,7 -12,1 
Underhåll mm -0,6 -0,9 -2,5 -2,5 -3,6 
Administration mm -0,9 -1,0 -3,2 -3,0 -4,1 
Gruvresultat 2,5 2,5 3,9 8,3 8,1 
 
Prospektering 0,0 -0,2 -0,4 -0,5 -0,9 
Övriga utvecklingsprojekt -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,3 
Rörelseresultat före avskrivningar 2,3 2,2 3,0 7,7 7,0 
 
Avskrivningar -1,8 -1,7 -5,4 -5,0 -6,4 
Rörelseresultat efter avskrivningar 0,5 0,5 -2,4 2,7 0,6 
 
Finansnetto -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 
Resultat efter finansnetto 0,5 0,5 -2,5 2,6 0,6 
 
Överavskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 
Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 
Lämnat koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat före skatt 0,5 0,5 -2,5 2,6 4,3 
 
Skatt -0,1 -0,1 0,5 -0,6 -1,0 
Periodens redovisade resultat 0,4 0,4 -2,0 2,0 3,3 
 
 
NYCKELTAL 
 
Fakturerad kvantitet, ton 4 554 9 153 17 921 22 744 27 167 
      
Intäkt per fakturerat ton, SEK 2 084 1 295 1 730 1 395 1 396 
Kostnad per fakturerat ton, SEK -1 930 -1 248 -1 727 -1 292 -1 362 
Resultat per ton, SEK 154 47 3 104 34 
 
Gruvmarginal 7 % 4 % 0 % 7 % 2 % 
Rörelsemarginal 6 % 4 % -8 % 8 % 2 % 
Antal utestående aktier  3 416 500 3 416 500 3 416 500 3 416 500 3 416 500 
Vinst per aktie, SEK 0,11 0,11 -0,59 0,60 0,11 
Utdelning, SEK     1,00 
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BALANSRÄKNINGAR   2021-09-30 2020-09-30 2021-06-30 
(MSEK) 
 
Anläggningstillgångar   42,0 39,5 43,3 
 
Långsiktig fordran dotterbolag   19,4 19,3 19,4 
Kundfordringar   0,0 5,2 1,0 
Övriga kortfristiga tillgångar   9,9 4,0 8,1 
Likvida medel   1,7 5,1 2,0 
Summa omsättningstillgångar   11,6 14,2 11,1 
 
Summa tillgångar   73,0 73,0 73,8 
 
Eget Kapital, bundet   1,3 1,3 1,3 
Eget Kapital, fritt   21,9 21,9 21,9 
 
Periodens redovisade vinst   -2,0 2,0 -2,4 
Summa Eget Kapital   21,2 25,3 20,8 
 
Avsättningar, obeskattade reserver   34,7 38,4 34,7 
 
Räntebärande långfristiga skulder   4,2 0,5 5,0 
Räntebärande kortfristiga skulder   5,6 1,0 5,8 
Rörelseskulder   7,4 7,5 7,5 
Summa skulder   17,2 9,0 18,3 
 
Summa Skulder och Eget Kapital   73,0 72,7 73,8 
 
 
NYCKELTAL   2021-09-30 2020-09-30 2021-06-30 
 
Sysselsatt kapital i genomsnitt   64,1 66,5 64,4 
Förräntning på sysselsatt kapital   -3 % 7 % -7 % 
Skuldsättningsgrad   15 % 2 % 16 % 
Sysselsatt kapital UB   65,6 65,5 66,3 
Räntebärande skulder   9,7 1,5 10,8 
Soliditet   66 % 76 % 65 % 
 
 
FINANSIERINGSANALYS   2021 2020 2020 
(MSEK)   1 jan-30 sep 1 jan-30 sep 1 jan-31 dec 
   9 mån  9 mån  12 mån  
 
Rörelseresultat före avskrivningar   3,0 7,7 0,7 
 
Finansnetto   -0,1 -0,1 -0,1 
Diverse intäkter / kostnader   0,0 0,0 0,0 
Betald skatt   -1,4 1,8 -0,9 
Förändring av rörelsekapital, mm   -2,1 -2,8 -1,6 
Kassaflöde från verksamheten   -0,6 6,6 -1,9 
 
Investeringar   -8,3 -3,2 -7,7 
Förändring av lån   8,5 -1,0 9,6 
Utdelning   -3,4 -3,4 -3,4 
Förändring av likvida medel   -3,8 -1,1 -3,4 
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INSYNSPERSONER I LOVISAGRUVAN AB 
  Innehav  Innehav 
  2020-12-31 Ändring 2021-09-30 
 
Styrelsen 
Göran Nordenhök, med bolag aktier 356 296 2000 358 296 
Ingemar Skaret, med familj aktier 277 610 0 277 610 
Stefan Sädbom aktier 8 000 0 8 000 
Oskar Stavrén aktier 15 500 0 15 500 
Johan Wiklund aktier 2 000 0 2 000 
 
VD 
Jan-Erik Björklund aktier 23 000 0 23 000 
 
Ekonomikonsult 
Curt Arenvang aktier 2 100 0 2 100 
 
Revisorer 
Benny Svensson aktier 0 0 0 
 


