
      

 

 

Nyhetsbrev 3 
Välkommen till nätverket 

Värna Vattnet! 
 

Nätverket bildades 23 maj i samband med information och föreläsning i församlingshemmet i Tranås, 

arrangerat av Naturskyddsföreningen i Tranås.  

Nätverket har tillkommit som en del av Naturskyddsföreningens i Tranås projekt ”Skydd av Svartåns flöden 

mot gruva i Norra Kärr” som Naturskyddsföreningen Riks har beviljat bidrag till.  

Vi är idag 56 personer som ingår i nätverket.  

 

 

 

Detta har hänt sedan förra utskicket den 12 september 

TASMAN METALS har inte lagt sina gruvplaner vid Norra Kärr på is! 



Det har visat sig att många tror att gruvan inte blir av efter VD Henning Holmströms uttalande i Radio 

Jönköping den 8 juni om att gruvplanerna i Norra Kärr ”lagts på is”. Detta dementerade han redan den 10 

juni vid utbildning av Kommunfullmäktiges ledamöter i Tranås.  

Tasman Metals har istället ansökt om förlängt provbrytningstillstånd hos Bergsstaten. 
Nuvarande tillstånd gick ut i augusti, men kan förlängas till 2017, vilket Bergsstaten avser att göra. Ärendet 

är ute på remiss hos kommuner, länsstyrelse och sakägare. Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i 

Östergötland handlägger, bland andra, ärendet. Yttrande ska inkomma senast 20 oktober.  

Tranås Naturskyddsförening avser att yttra sig i ärendet. Vi anser att det skäl till ansökan om förlängning 

som Tasman angivit – att medel saknats under gällande tillståndsperiod – är ett starkt skäl till att avslå 

densamma. Enligt gruvlagarna ska ett gruvbolag kunna uppvisa tillräckliga medel för att prospektera, driva 

och avveckla en gruva. 

 

Föreläsningsserien längs Svartåns flöden är i full gång! 

Den 22 september hölls den första i Adelöv. Den lilla skolan hade 34 platser. Det kom 85 personer! 

Johan Elwing och Olle Holmstrand var i högform och frågorna ville aldrig ta slut. 

Nästa föreläsning blir på tisdag den 20 oktober i Linköpings Missionskyrka klockan 18 - 

20.30. Föreläsare där är utöver Olle Holmstrand och Johan Elwing även Nisse Johansson, forskare kring 

miljöteknik och återvinning vid Linköpings Universitet. FRI ENTRÉ, frukt och förfriskningar. Kaffe går att 

köpa. 

Därefter den 17 november kl 18.30-21 med Ydre-Kinda kretsen på Solvikens Konferens vid 

Torpa, Ydre som ligger strax utanför Tranås. FRI ENTRE o Kaffe. 

I januari, februari och mars 2016 är det Boxholm, Mjölby och Norrköping som står tur.  Alla 

varmt välkomna! 

 

Här ett par bilder från första föreläsningen längs Svartåns flöden tagna i Adelöv.       



 

I januari 2016 startar de första studiecirklarna. Fokuserar på Arne Müllers bok Smutsiga 

miljarder och NF:s Mineralpolicy bland mycket annat. 

De första är två cirklar i Tranås som även samlar deltagare från Aneby och Ödeshög.  Hör av dig om du vill 

delta i de cirklar som startar senare i vår efter de föreläsningar som kommer. 

 

Donationen på 100,000 från den 5 juni från John Johansson, tidigare forskare vid Stanford, USA, till 

kampen mot gruva i Norra Kärr har vi börjat använda. 

Vi har hittills köpt in följande ur donationen: 

 Två Beachflaggor med Naturskyddsföreningens logga  

 Delfinansierat expertmöte i Uppgränna ihop med med ARV Gränna och Urbergsgruppen 

 En bild av fotograf Gunnar Lundqvist till affischering 

 Fyra stora skärmar 1.40x 65 cm med tryck. Se nedan. 

 

1. Olle Holmstrands karta över gruvområdet, som VD Henning Holmström har hänvisat till för 

han   tycker den är bättre än Tasmans  egen karta 

 
2. Tecknad bild på vattnets flöden av Göran Swanström  

 

 

3. Bild på ett dagbrott från Aitikgruvan 

 
4. Förstoring av den affisch som vi använder inför alla föreläsningar. 

     (Här är Adelövs-affischen). 
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                4.   .   

Vi planerar att använda ytterligare medel ur donationen till: 

 En film som är under produktion som visar området där gruvan i Norra Kärr ska ligga, samt 

följer vattnets flöden längs Svartån och ut till Östersjön. Idén är att filmen senare ska animeras, så 

hela gruvindustrin med dagbrott, krosstensberg, sand-slammagasin, klarningsdammar, 

processfabrik, vägar och övriga byggnader animeras in. Tanken är att åskådliggöra den enorma 

omfattningen och lokalisationen av gruvan på ett begripligt sätt och vilka gårdar den kommer att 

radera. 



Tidningen Natur har som vi nämnt granskat Sveriges gruvindustri i nr 3.15 och följt upp med 

reportage i nr 4.15 om Norra Kärr med intervju av boende/sakägare, ARV- Uppgränna och 

Naturskyddsföreningen. 

Riksrevisionens granskning av gruvprocessen hos alla berörda instanser pågår. Regering, 

Länsstyrelser samt Bergsstaten granskas. Riksrevisionen har intervjuat vår föreläsare Olle 

Holmstrand tillsammans med Jonas Rudberg som lett arbetet med att ta fram en mineralpolicy för 

Naturskyddsföreningen, enligt verksamhetsriktlinjerna. I arbetsgruppen har representanter för varje 

länsförbund ingått. Är snart klar för publicering. 

Flera besök har gjorts av rikspolitiker, som vill informera sig i gruvfrågan. 
Partiledare Jonas Sjöstedt Vänsterpartiet, var inbjuden av ARV.  

Här är det riksdagsledamöterna Stina Bergström och Valter Mutt Mp, som tittar på Adelövsån, där 

processvattnet skall släppas ut. 

 

 

Nu har vi i Tranås gruvgrupp kommit på en ny idé. 

Vi har sökt nya projektmedel från Naturskyddsföreningen Riks, som de uppmanat oss att göra. Vi tänkte 

ordna en ”Grand Finale” på vårt projekt med ett seminarium helgen 2-3 april 2016 med 6 föreläsare. Vi 

tänkte träffas lunch till lunch med middag på kvällen och övernattning. 

Målgruppen är i första hand Naturskyddsföreningens medlemmar i kretsarna runt Vättern och längs 

Svartåns flöden dvs Östergötlands, Jönköpings, Örebro och Skaraborgs länsförbunds olika kretsar. Detta 

återkommer vi till, ifall vi skulle vara så lyckosamma att projektmedlen beviljas. 

 

Har du frågor kontakta:  

Torsten Svärd 070-697 25 37, Mail: totte1922@live.se 

Troels Hoffmann 0140-31 11 43 

mailto:totte1922@live.se


Göran Swanström 0140-104 17 

Annica Nordqvist 0140-620 15 Mail: annica.tranas@telia.com 

Märta Svärd 0381-64 50 86 Mail: marta.svard@outlook.com 
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