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Sammanfattning 
Det långsiktiga syftet med detta projekt har varit att kunna skapa bättre marknads-
förutsättningar för en apatitproduktion i landet baserad på ett restmaterial från LKABs 
järnmalmsproduktion. Idag produceras ingen apatit i landet. Apatit utgör en viktig råvara 
för foderfosfater och konstgödselmedel. 
 
Målsättningen inom projektet har varit att genomföra en fördjupad marknadsstudie 
inkluderande upparbetningstester för att tillgodose marknadens krav på produktkvalitet för 
att göra det möjligt att finna andra kunder på världsmarknaden än den tidigare 
samarbetspartnern, där apatitkoncentratet ej passat kvalitetsmässigt i deras produktion.  
 
En marknadsstudie genomfördes genom att ett stort antal europeiska kunder kontaktades. 
Denna bekräftade tidigare indikationer, att det är främst halten av arsenik, som anses för 
hög i apatitkoncentratet. Slutsatsen drogs att det skulle bli svårt att avsätta produkten hos 
tillverkare av typen NPK-gödselmedel. Apatiten måste modifieras och nya 
marknadssegment sökas. Det framkom också att en förädling som ger ett mervärde hos 
produkten är önskvärd ur marknadssynpunkt.   
 
Projektet inriktades därefter mot två utvecklingslinjer för att uppnå en apatitprodukt som 
kunde tillgodose marknadskraven. Förutsättningarna för inblandning av olika andra 
”gödningsmedel”, som späder ut As-halten till acceptabel nivå har utretts. Studierna visar 
att genom inblandning av andra ämnen, såsom energiaskor, kaliglimmer och hönsgödsel, 
sjunker As-halten till nivåer som ej längre utgör ett problem. Dock framkom nu även en 
osäkerhet rörande acceptans för den relativt höga halten av fluor(ca 3%) i apatiten.  
 
Fortsatta utvecklingsarbeten koncentrerades därför mot att finna en metod för att reducera 
såväl As- som F-halterna i apatitprodukten. Valet föll på utveckling av en termisk metod. De 
inledande försöken har visat att den termiska metoden fungerar och vid höga temperaturer och 
längre upphållstid reduceras As- och F-halterna till mycket låga nivåer. Projektets målsättning 
med att kunna framställa en produkt, som håller en för kunderna acceptabel kvalitet har 
därmed uppnåtts. 
 
I slutrapporten redogörs för de ytterligare behov av utvecklings- och marknadsarbeten, som 
måste genomföras innan en apatitproduktion kan startas, såsom utveckling av den termiska 
metoden till en modern industriell teknik samt fortsatta utredningar kring framställning av 
skilda typer av färdiga gödningsprodukter av NPK-typ.  
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