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Pressmeddelande den 22 juli 2013 
 

Produktionsuppdatering  
 
Det genomsnittliga utbytet från sovringsverket i  Dannemoragruvan har ökat med minst  3 
procentenheter och ligger för närvarande på en stabil nivå runt 40 procent.  
 
Efter investeringen i sovringsverket i början av juni har det genomsnittliga veckovisa utbytet uppgått till 
39, 45, 44, 38 respektive 41 procent. Utfallet indikerar att investeringen haft avsedd effekt och medfört 
ökat utbyte om minst tre procentenheter och en ökad produktionkapacitet om cirka fem procent. 
 
Resultatet indikerar också att analysen av sovringsverkets produktionsproblem varit relevant vilket är 
en bra utgångspunkt för projekteringen av nästa investeringssteg. Inkörning och justering av 
processen fortsätter och kan leda till ytterligare förbättring av utbytet. 
 
 

 
 
Arbetet med installationen av de två nya separatorstegen samt en ficka före en kross för optimerad 
krossning medförde ett kort produktionsstopp i början av juni. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Ralf Nordén, koncernchef 
Tel 070 937 4891 
Ralf.norden@dannemoramineral.se 
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Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är 
gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att 
öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna 
nya brytvärda förekomster bedöms som god.  
 
Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda 
dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och 
Dannemora Iron Ore Development AB vars verksamhet omfattar koncernens prospektering och 
Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. 
 
Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för 
närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.  
 
Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified 
Advisor på First North är Remium Nordic AB.   
 
Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. 
Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på 
utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- 
och ädelmetaller. 


