
 

 

Nyhetsbrev 4 
Välkommen till nätverket 

Värna Vattnet! 

 
Nätverket bildades vid arrangemang med Naturskyddsföreningen i Tranås den 23 maj 2015. 

Nätverket ingår i projektet: 

SKYDD AV SVARTÅNS VATTENFLöDEN MOT GRUVA I NORRA KÄRR. 

Projektet är finansierat av Naturskyddsföreningen Riks, med bidrag från en donation av John 

Johansson, Kalifornien USA samt medarrangerande kretsar i föreningen. 

Idag är vi 67 personer i nätverket.         

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Ni som ännu inte är medlemmar i 

Naturskyddsföreningen är välkomna att 

anmäla er till oss för att ge ert stöd till vårt 

arbete.  

Kontakta vår kassör Bo Håkansson  

070-36 54 224 eller 

bo.thomas.hakansson@telia.com. 

          

 

mailto:bo.thomas.hakansson@telia.com


Sedan förra nyhetsbrevet har vi haft två föreläsningar. 

Den 20/10 Missionskyrkan, Linköping i samarbete med Linköpings Naturskyddsförening.  

50 personer kom till föreläsningen, som denna gång utöver föreläsarna Johan Elwing och  

Olle Holmstrand kompletterades med Nisse Johansson, Doktorand i Miljöteknik vid 

Linköpings universitet (LiU). Nisse höll en intressant föreläsning om alternativ till gruvbrytning 

– återvinning.  

Även Martin Hultman, Doktor i teknik och social förändring vid LiU deltog denna kväll. Martin 

ingår i forskarnätverket mot gruvdrift. Han informerade om nätverkets arbete och 

debattartiklar. Forskarnätverket har i DN-debatt föreslagit ett moratorium för svensk gruvdrift 

tillsvidare i avvaktan på tydligare och säkrare lagar för mineralutvinning. 

Den 17/11 på Solviken i Torpa i samarbete med Ydre-Kinda Natursskyddsförening.  

Trots konkurrens av fotbollsmatchen Sverige-Danmark kom 40 personer. Vi hade bjudit in 

politiker från Ydre kommun. Noteras bör att inte mindre än 6 politiker deltog.   

Kommande föreläsningar. 

 NF bjuder in till föreläsning i Boxholm den 26 januari kl. 18.00 - 20.30 i Folkets hus.                                           

 I februari blir det troligen föreläsning i Norrköping- planeringen inte klar än.                                 

 Sist ut i serien blir det föreläsning i Mjölby den 15 mars kl.18.00 - 20.30 i 

Fullmäktigelokalen i Mjölby kommun. 

Detaljerad information om föreläsningarna kommer i januari 2016 

 

 
Bild från Svartån, Tranås 

 

 



Nytt 2016 

Den 18 november fick vi beslut från Naturskyddsföreningen Riks om beviljade projektmedel 

till en GRAND FINAL den 2-3 april 2016 på Solviken konferens, Torpa, Ydre av vårt projekt 

om Norra Kärr och Skydd av Svartåns vattenflöden.  

Länsförbunden runt Vättern - Jönköping, Östergötland, Örebro och Skaraborg bidrar 

ekonomiskt till aktiviteten.  

Våra trogna föreläsare Johan Elwing och Olle Holmstrand kommer att föreläsa, utan 

föreläsningsersättning som alltid, tillsammans med flera föreläsare på samma villkor! 

Utöver Johan och Olle kommer Eva-Lotta Thunqvist, teknisk doktor lektor i mark- och 

vattenresursteknik, vattenresursexpert KTH, Gunilla Högberg-Björk, jurist i miljörätt, samt Nils 

Johansson Doktorand i Miljöteknik LiU, eller någon annan föreläsare från samma institution. 

Vi planerar att bjuda in Jonas Rudberg NF Riks som lett arbetet med att ta fram NF´s Policy 

Gruvor och Mineral, samt Landshövdingarna i Jönköpings, Östergötlands, Örebro och 

Skaraborgs län. 

Särskild information kommer om GRAND FINAL i början av 2016 

 

 
Gunnar Lundqvist  (medlem i nätverket Värna Vattnet) har fotograferat sjön Sommen.   

 

Om Tasman Metals AB 

Gruvbolagets VD Henning Holmström, som är bergsingenjör har slutat på Tasman och 

arbetar nu som konsult på företaget Golder Associates som enligt uppgift bistår Tasman och 

andra gruvbolag i konsultärenden. Företaget leds enligt uppgift av dess styrelse i Bollnäs. 



Tasman har ansökt om förlängt provbrytningstillstånd vid Norra Kärr på två år till 2017 hos 

Bergsstaten. Det gamla tillståndet gällde till augusti 2015, med möjlighet till förlängning. 

Naturskyddsföreningen i Tranås har liksom sakägare och ARV lämnat yttrande i ärendet.  

Jönköpings kommunstyrelse har i sitt remissyttrande sagt nej till förfrågan om förlängning. 

Beslut tas av Bergsstaten.  

I vårt yttrande från Tranås-kretsen till Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i 

Östergötland, framför vi att nytt tillstånd ej bör beviljas, eftersom Tasman hänvisat till brister i 

ekonomin. Saknas medel för provbrytning, finns stora risker för att hela projektet havererar 

ekonomiskt.  

För gruvgruppen i Tranås Märta Svärd, ordförande Tranås Naturskyddsförening 

 

 

Har du frågor kontakta:  

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

Troels Hoffmann 0140-31 11 43 Mail: troels.hoffmann@swipnet.se; 

Göran Swanström 0140-104 17 Mail: bigswan@bredband.net; 

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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