
2017-10-04

Vårt engagemang
för att Värna Vattnet – en tidslinje
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Varför började vi arbeta mot 
gruvan i Norra Kärr?
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2012-2015
• Hasselund skulle säljas till företaget 

Kanonaden
• Uppställningsplats inför framtida 

arbete vid Norra Kärr
• Vi överklagade till Mark- och 

miljödomstolen

12 november
• Föreläsning i Ödeshög med ARV och 

NF Ödeshög om Norra Kärr
• Olle Holmstrand och Johan Elwing
• Bokade in en studiecirkel i frågan

2013
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Vad har vi gjort?



2017-10-04

2014

22 januari – 12 februari
• Studiecirkel i Tranås med Olle 

Holmstrand och Johan Elwing, 
• med flera
28 februari – 1 mars
• ARV arrangerade gruvseminarium i 

Gränna
från 1 april
• Många insändare mot gruvan
3 juni
• Föreläsning om Norra Kärr i Tranås, 

politiker närvarade
9 augusti
• Torgmöte i Tranås i samarbete med 

ARV
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2014

20 augusti
• Motion från KD i Tranås om att 

kommunfullmäktige ska få 
information om Norra Kärr

27 augusti
• Enkät utsänd till Tranåspolitiker 

gällande en eventuell gruvetablering 
i Norra Kärr

• 15st negativa till gruvan, resterande 
saknade kunskap eller avvaktade 
myndighetsutlåtande

1 december
• Projektgruppen “Värna Vattnet” 

bildas
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2015

27 februari
• Troels Hoffmann blir representant i 

NF:s gruvgrupp
24 maj
• Projektansökan för “Skydd av 

Svartåns flöden”
31 maj
• Informationskväll i Tranås med 40 

deltagare, uppstart för nätverket 
“Värna Vattnet”

8 juni
• John Johansson donerar 100.000kr 

till arbetet mot gruva i Norra Kärr
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2015

10 juni
• KD:s motion verkställs, Johan och 

Olle föreläser
• Tasman och Länsstyrelsen föreläste 

därinnan, men avvek
2 augusti
• Nätverket “Värna Vattnet” bildas, 

totalt 72 medlemmar och 5 
nyhetsbrev

22 september
• Första föreläsningen längs Svartåns 

flöden i Adelöv, 82 deltagare
20 oktober
• Linköping, 52 deltagare
17 oktober
• Torpa, Ydre, 43 deltagare
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2016

25 januari
• Studiecirkel enligt projektplan i 

Tranås, 6 tillfällen med 12 deltagare
26 januari
• Föreläsning i Boxholm, 33 deltagare
23 februari
• Föreläsning i Norrköping, 25 

deltagare
15 mars
• Föreläsning i Mjölby, 23 deltagare

Totalt 250 deltagare i föreläsnings-
serien
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2016 

2-3 april
• Konferensen ”Grand Finale” som 

avslut på projektet Svartåns flöden.
• 59 deltagare dag ett och 44 dag två
• Många kunniga föreläsare, varför 

föredragen spelades in
• Informationsfilmen om Norra Kärr, 

pruducerad av K13 Produktion och 
Kent Vedefors, premiärvisades

• Tanken väcktes att sjön Sommen 
borde få ett bättre skydd
→ Ny projektansökan

https://www.youtube.com/watch?v=aLRPHqQWYc0
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2016

17-19 juni
 Riksstämman i Norrköping, dit 

Tranås skickat 4 motioner:
1.Skydd av Vättern som överordnat 

riksintresse
2.Skapa geologiskt naturreservat av 

Norra Kärr
3.Strategi för hantering av  

gruvavfall
4.Öka kännedom om NF:s 

mineralpolicy
• Motion 2-4 bifölls, 1 ändrades till 

”arbeta för riksintresse för yt- och 
grund- och dricksvattentäkter”



2017-10-04

2016

22 juni
 Tasman Metals AB:s bearbetnings-

koncession i Norra Kärr upphävs av 
Högsta Förvaltningsdomstolen

 En stor seger – dock ingen slutgiltig 
vinst
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Vårt arbete för skydd av
sjön Sommen
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2016
18 november
• Ny projektansökan gällande 

Sommen tillsammans med 
kretsarna i Ydre-Kinda och Mjölby-
Boxholm, samt ny arbetsgrupp

29 april
• Initierade nytt NF-nätverk: ”Värna 

Vättern och närliggande vatten”; 
tillsammans med kretsarna i 
Jönköping, Huskvarna-Gränna, 
Bankeryd och Ödeshög

2017

Projektbeskrivning: 
”Påverkan för att sjön Sommen ska klassas 
som Natura 2000-område / Naturreservat”
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2017

19 juni
• Utställningen om Sommen-projektet 

klar, ställdes ut på Naturum Torpa
• Fick tas ned 6 juli då en huvud-

sponsor ansåg den ”ej tillräckligt 
opartisk”

21 augusti
• Utställningen till Biblioteket i 

Boxholm
11 september
• till Biblioteket i Ydre, Österbymo
6 oktober
• till Tranås Stadsbibliotek

Senare under hösten hålls tre 
föreläsningar i projektet → 
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2017

18, 24 och 31 oktober
• Föreläsningar om Sommens 

vattenstatus och skyddsvärde
• Stellan Hamrin, Jan Herrmann och 

Jan Terstad
• I Boxholm, Österbymo respektive 

Tranås
8 november
• Föreläsning med Arne Müller, 

journalist vid SVT som skrivit boken 
”Smutsiga miljarder” om 
gruvindustrin
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Varför har vi engagerat oss
i ett järnvägsbygge?
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2017

Bakgrund
• Fick genom Sommen-projektet 

vetskap om att man i samband med 
höghastighetsbanan tänkt bygga 2-3 
broar över sjön

• Tranås politiska partier gav stöd till 
planerna, möjligen ovetandes

• Banan hotar vår värdefulla sjö 
14 mars
• Anordnade ett informationsmöte 

med Trafikverkets ansvariga för 
sträckan Linköping-Borås; många 
lokala politiker deltog
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Fördelar
Snabbtågbana

Nackdelar 
Höghastighetsbana

Flexibel spårdragning Spårkrav: jämn nivå utan kurvor

Kan undvika skyddad natur och 
kultur

Dras som ett ”spett” genom 
naturen

Inhemsk teknik, produktion, 
kompetens

Specialisering – inhyrd 
kompetens

Mer miljömässigt hållbar 
produktion

Enormt miljöbelastande 
produktion

Lättare acceptans bland miljö-
organisationer och sakägare

Riskerar fördröjning p.g.a. 
överklaganden

Avsevärt snabbare byggstart 
och färdig bana

Mycket lång start- och 
produktionstid

Rimliga produktionskostnader Hög hastighet kräver högre 
kostnader

Utrymme för andra 
järnvägssatsningar Undantränger andra projekt

2017

17 juni
• Skickar yttrande till Trafikverket 

gällande åtgärdsvalsstudien för 
sträckan Linköping-Borås

• Vi föreslår ett alternativ:
En ny, miljövänlig och flexibel 
stambana för snabbtåg, istället för 
en höghastighetsjärnväg

• Förslaget har hittills fått stöd av 6 
länsförbund och 7 kretsar

• En motion om järnvägen kommer 
att skickas till Riksstämman 2018
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Fördelar
Snabbtågbana

Nackdelar 
Höghastighetsbana

Tillåter växling stambana-
snabbana Begränsat antal växlingspunkter

Kan växla in till centrala 
stationslägen

Pendelavstånd till City =byten 
=plustid

Samhällsskydd vid 
trafikproblem

Risker vid problem – alternativ 
saknas

Reparation/underhåll genom 
växling mellan spåren

Komplicerad reparation/
underhåll =förseningar

Underlättar för pendeltåg vid 
driftsstopp

Pendeltåg kan inte växlas in vid 
nödfall

Kan nyttjas för godstransporter 
nattetid

Inga andra tåg än HH eller 
snabbtåg

Utveckling av system för gods 
på räls

Godstransporter troligen ej 
möjligt

2017

17 juni
• Fortsättning av tabell
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Tack för visat intresse!

Hemsida: tranas.naturskyddsforeningen.se
Facebook: www.facebook.com/nf.tranas

Bilder: 
Gunnar Lundquist, Kjell-Åke Trygg, 
www.naturskyddsforeningen.se, pixabay.com,
Dagens Nyheter, Sveriges Natur, Tranås Tidning, Trafikverket
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