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Remissvar i bif fil
 
Hälsar Anders Davidsson 
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Page 1 of 57Page 1 of 57



   
LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

Till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län

2018-05-14

Angående miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om 
bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1, ert 
diarienummer 543-2029-2018

LRF i Jönköpings och Östergötlands län (LRF) är intresse- och företagarorganisationer med 
sammanlagt cirka 20 000 medlemmar. Många av de markägare som berörs av en eventuell 
gruvetablering i Norra Kärr är medlemmar i LRF.

Med anledning av rubricerad miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om 
bearbetningskoncession i Norra Kärr lämnar LRF följande yttrande. 

Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om bearbetningskoncession beaktar inte viktiga 
allmänna intressen som t.ex. riksintressen för vattenförsörjning och är på intet sätt allsidig och 
övergripande i sin redogörelse. Eftersom miljökonsekvensbeskrivning inte i tillräcklig 
omfattning belyser verksamhetens påverkan på viktiga allmänna intressen, kan den inte 
tillmätas något värde i ansökan om bearbetningskoncession och inte heller ligga till grund för 
bedömning av god och långsiktig hushållning. Miljökonsekvensbeskrivningen bör därför inte 
godkännas. 

En rättssäker prövning förutsätter att berörda ges tillfälle att yttra sig och skäliga villkor för 
detta. Grundläggande är bland annat att det underlag man har att yttra sig över ger en 
rättvisande beskrivning av relevanta sakförhållanden. Eftersom att så inte är fallet bör 
miljökonsekvensbeskrivningen underkännas också av det skälet.

LRF vill understryka vikten av att pågående markanvändning och verksamheter inte 
äventyras. En konstruktiv dialog mellan alla inblandade parter är en förutsättning för att 
uppnå minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt utveckla det berörda området på ett 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Mjölby den 14 maj 2018

Anders Davidsson
Ordf LRF Kommungrupp Mjölby
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Från:                                  "Allan & Kristina Karlsson" <allan.kristina@telia.com>
Skickat:                             Mon, 14 May 2018 21:48:09 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Yttrande om Norra Kärr K nr 1
Bilagor:                             Scan.pdf
Importance:                     High

Skickar härmed vårat yttrande om miljökonsekvensbeskrivningen för gruvdriften i Norra kärr K 
nr 1.
 
Med vänliga hälsningar
 
Susanne Bäckebro
Mikael Wiebe
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Från:                                  "Gunilla Högberg Björck" <gunillahb@live.se>
Skickat:                             Tue, 15 May 2018 09:02:44 +0100
Till:                                     "Enander Gustav" <Gustav.Enander@lansstyrelsen.se>;"Länsstyrelsen i 
Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Komplettering av yttrande
Bilagor:                             Yttrande20180515,komplettering.pdf

Härmed insändes komplettering av det yttrande över Tasman Metals AB:s ansökan med 
MKB gällande Norra kärr, se bifoga fil. Då jag skickar yttrandet via min jobbmail 
(gbhmiljoratt@gmailcom) får jag besked att meddelandet inte kunde levereras (550 5.7.1 
Message quarantined by Content Filtering 69733906-5815-11e8-863b-005056a5088c)). 

Med vänlig hälsning

Gunilla Högberg Björck
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2018-05-15

Länsstyrelsen i Jönköping

551 86 Jönköping

Yttrande angående Tasman Metals AB:s ansökan om bearbetningskoncession
för området Norra Kärr K nr 1, nu komplettering

Som juridiskt ombud inkom jag 2018-05-14 med yttrande över Tasman Metals AB:s till 
ansökan om bearbetningskoncession bifogad miljökonsekvensbeskrivning.

Yttrandet kompletteras härmed genom ytterligare en fullmakt:

Tåkerns regleringsföretag

Dag som ovan

Gunilla Högberg Björck

Kopia av fullmakt bifogas

GuG nilla Hööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööögbereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee g Björck
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Från:                                  lisa.lindvall@tranas.se
Skickat:                             Tue, 15 May 2018 09:13:07 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" 
<Jonkoping@lansstyrelsen.se>;"fredrik.skaghammar@tranas.se" <fredrik.skaghammar@tranas.se>
Ämne:                               Kommunstyrelsens beslut
Bilagor:                             ST218-18-6.pdf

Hej, 

Översänder Kommunstyrelsens beslut angående svar på Länsstyrelsens remiss om Norra Kärr. 

Med vänliga hälsningar
Lisa Lindvall
Administrativ assistent
Kommunledningsförvaltningen
Tfn: +46 (0)140-684 87

www.tranas.se 
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Från:                                  lisa.olshammar@gmail.com on behalf of "Elisabeth Lennartsson" 
<lisa.lennartsson@telia.com>
Skickat:                             Tue, 15 May 2018 10:46:56 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               yttrande Norra Kärr
Bilagor:                             Yttrande till Lst Norra Kärr543-2029-2018.pdf

Bifogar här vårt yttrande över MKB
Aktion Rädda Vättern
Elisabeth Lennartsson
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Från:                                  "David Ekbäck" <david.ekback@lrf.se>
Skickat:                             Tue, 15 May 2018 13:39:56 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               543-2029-2018: LRF om miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om 
bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1
Bilagor:                             LRF till LstF om MKB Norra Kärr 1.pdf

LRF i Jönköpings, Östergötlands och Örebro län lämnar bifogat yttrande angående 
miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1, 
ert diarienummer 543-2029-2018.
 
Med vänlig hälsning
David Ekbäck
Utvecklare regional näringspolitik
Lantbrukarnas Riksförbund 

Telefon: 036-34 62 01, 070-611 47 48
Växel:  036-34 62 00
david.ekback@lrf.se
Besöksadress: Bredgränd 14
Postadress: Box 2164
550 02 Jönköping

Följ LRF Jönköpings län på Facebook – få svar på frågor, debattera och håll dig uppdaterad om det gröna näringslivet.

lrf.se >>
Bli medlem i LRF >> 
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LANTBRUKARNAS 
RIKSFÖRBUND 
 

 
2018-05-15 

 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
551 86 Jönköping 
jonkoping@lansstyrelsen.se  

 

Angående miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om 
bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1, 
ert diarienummer 543-2029-2018 
LRF i Jönköpings, Östergötlands och Örebro län (LRF) är intresse- och 
företagarorganisationer med sammanlagt cirka 20 000 medlemmar. Många av 
de markägare som berörs av en eventuell gruvetablering i Norra Kärr är 
medlemmar i LRF. 

Med anledning av rubricerad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till ansökan 
om bearbetningskoncession i Norra Kärr lämnar LRF följande yttrande.  

MKBn ger ingen tydlig bild eller bedömning av betydande direkta och 
indirekta effekter av projektet på kort och lång sikt, påverkan på miljön och 
risker för densamma vid såväl uppbyggnads-, drifts- och efterbehandlingsfasen 
som vid oförutsedda händelser och störningar. MKBn beaktar vidare inte i 
tillräcklig utsträckning påverkan på och effekter för viktiga allmänna intressen 
som t.ex. riksintressen för vattenförsörjning, Natura 2000-områden eller 
pågående jord- och skogsbruk i området. 

Eftersom MKBn är fragmentarisk och selektiv i sina beskrivningar av 
projektets effekter på miljö och viktiga allmänna intressen kan den inte anses 
utgöra ett tillfredsställande underlag för miljöbedömning och inte heller ligga 
till grund för bedömning av god och långsiktig resurshushållning. MKBn bör 
därför inte godkännas.  

En rättssäker prövning förutsätter samråd, att berörda ges tillfälle att yttra sig 
och skäliga villkor för detta. Grundläggande är bland annat att det underlag 
berörda har att yttra sig över ger en rättvisande beskrivning av relevanta sak-
förhållanden. Eftersom att så inte är fallet bör MKBn underkännas också av det 
skälet. 

LRF vill understryka vikten av att pågående markanvändning och 
verksamheter inte äventyras. En konstruktiv dialog mellan alla inblandade 
parter är en förutsättning för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan och 
samtidigt utveckla det berörda området på ett ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbart sätt. 

Jönköping/Linköping/Örebro 

 
Anders Friberg 
Ordförande Jönköping 

2018-05-15 
 

 
 
Peter Borring 
Ordförande Östergötland 

 
 

 
 
Per Willén  
Ordförande Örebro  
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Från:                                  "Länsstyrelsen i Jönköpings län"
Ämne:                               VB: Yttrande på MKB på bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 
Lst diarienummer: 543-2029-2018
Bilagor:                             RÄTTVIS VIND I HOLAVEDEN 20180515 UNDERTECKNAT YTTRANDE TILL MKB 
bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 %0D JKPG Lst DNR. 543-2029-2018%0D.pdf, 
Elektroniskt u Rättvis Vind 2018-05-15 Yttrande över kompletterad miljökonsekvensbeskrivning i 
anslutning till Tasman Metals AB-LED-s ansökan om bearbetningskoncession Lst dnr- 543-2029-2018 
.pdf, Bilaga 2 Norra Kärr - Brytning av REE [18].pdf, Bilaga 1. 
VartarVattnetVägen20180228103441531KartaSwanström[8].pdf, Bilaga 3 NORRA KÄRR PROJEKTET - 
STOR SKANDAL ATT INGA SAMRÅD HÅLLITS MED BERÖRD ALLMÄNHET OCH SAKÄGARE (5).pdf, Bilaga 
4.2018-04-08 LED-Tasmet AB o.Tasman Metals Ltd. - Obesvarade frågor Frågor.pdf, Bilaga 5 REE - 
Potential för utvinning i Malmfälten av 2015-09-04. Rev 3[1][1][1].pdf, Bilaga 6 
BrevBergmästaren20180119.pdf, Bilaga 7 Registerblad NRO06009 NORRA KÄRR.pdf, Bilaga 9 Tasmet AB - 
Riskerna för jordskalv (2) (12).doc

 
 
Från: patrik@kroxeryd.se [mailto:patrik@kroxeryd.se] 
Skickat: den 15 maj 2018 20:38
Till: Länsstyrelsen i Jönköpings län <Jonkoping@lansstyrelsen.se>; registrator@riksrevisionen.se
Kopia: Morgan Andersson <lillakrokek@hotmail.com>; info@aelgen.com; registrator@ssm.se; 
registrator@msb.se; Länsstyrelsen Östergötland <ostergotland@lansstyrelsen.se>; Eliasson Anders 
<Anders.Eliasson@lansstyrelsen.se>; Norén Mikael <mikael.noren@lansstyrelsen.se>; Axelsson Karl-
Martin <Karl-Martin.Axelsson@lansstyrelsen.se>; Patrik Erixon <patrik@kroxeryd.se>
Ämne: Yttrande på MKB på bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 Lst diarienummer: 
543-2029-2018
 
Hej!
 
Översänder yttrande för Föreningen Rättvis Vind i Holaveden över MKB-yttrande gällande Norra Kärr för 
ordf. räkning då åskan slagit ut dataförbindelserna för honom.
 
Det är en elektroniskt undertecknad för bättre läsbarhet  samt en skannadundertecknat yttrande  med 9 
bilagor
 
Översänder även detta till Riksrevisionens Miljö och energigranskare, Strålsäkerhetsmyndigheten, MSB, 
LST-Ö och föreningen Elgen, resterande kopiemottagare skickas detta separat
 
Vänligen bekräfta mottagandet av detta. Ni svarade inte på begäran om uppskov tidigare 
 
Med vänliga hälsningar Patrik Erixon

__________________________________________________________________________________

 

Patrik Erixon, Kroxeryd Gård, 599 94  Ödeshög,  Tel. 070-34 102 08     patrik@kroxeryd.se 
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Rättvis Vind i Holaveden 
                                                     Ideell Förening Org nr 802445-9292  
       
           2018-05-15 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
551 86  Jönköpings 
jonkoping@lansstyrelsen.se  
   
 
Bergsstatens kungörelse 2018-03-08.  Erinran i ärendet. 
Komplettering i ärendet BS 22-838-2012 om bearbetningskoncession Norra Kärr nr 1 
 
 
Yttrande över kompletterad miljökonsekvensbeskrivning i anslutning till Tasman 
Metals AB/ Leading Edge Materials(LED:s) ansökan om bearbetningskoncession för 
området Norra Kärr K nr 1  
Lst diarienummer: 543-2029-2018 
 
Gruvdrift i Norra Kärr är ej tillåtlig, minerallagen 4 Kap. 2§ punkt 2. 
 
Förutsättningar för koncession, minerallagen 4 Kap. 2§; Koncession ska meddelas, om  
1. En fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad, och 
2. Fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda koncessionen. 
3. Beslutsunderlag är undermåligt och lever inte upp till kraven i vare sig miljöbalken eller EU-rätten. 
 
Att belägenheten Norra Kärr gör fyndigheten olämplig att exploatera är med all reson belagd. 
 
Prejudicerande domslut och slutsatser av miljökonsekvensbeskrivningen av Högsta Förvaltnings 
Domstolen HDF har i dom i mål  nr 2047-14 dn 22 februari 2016 fastslagits att 
bearbetningskoncession inte  ska beviljas för Norra Kärr. Det har inte framkommit något nytt i den 
kompletterande MKB-beskrivningen som skulle kunna ändra detta utslag. 
 
Domen förevisar att ansvariga myndigheter nu ta ett helhetsgrepp ifråga om riskerna med projektet så 
inte minst Östergötlands Länsstyrelse vid denna komplettering.  
 
I den del koncessionsområdet ligger skall samrådas med berörd Länsstyrelsen vilket inte kan påvisas 
som rör tillämpningen av 3,4 och 6 kap i  
Miljöbalken (MB) som rör beviljande av bearbetningskoncession enligt minerallagen 8 kapitel 1§ vilket 
Bergstaten bär ansvar för.  
 
Länsstyrelsen har att bl.a. följande aspekter att följa upp och redovisa för Bergstaten 

 Utelämnad redovisning för vattenflöden. Bilaga 1 
 

 Vilseledande redovisning av förekomst av hälsofarliga ämnen.  
Se Bilaga 2 sid 5, och bilaga 4 
 

 Frigörande av radioaktivt och sönderfall inom koncessionsområdet samt bly, blyglans och 
klinoamfiboler mm rikligt före kommande men även sulfidmalms påverkan i Norra Kärr, vilket 
gör att här kan förekomma mineraler som ej är rätt identifierade. Bilaga 2 och 4. 

 Damningsproblematik med dess risker i komplext med Vätterbranternas närhet ej redovisad i 
komplettering av MKB. Se Bilaga 2 

 Riskerna vid jordskalv/jordskred Se bilaga 9 
 Grundvatten - Här kan säkerligen Fd styrelseledamoten i kursade Northland Resources ab 

Landshövding i Östergötland intervjuas om effekterna av grundvattensänkningar i samband 
med  brytning av mineraler. 

 Riksintresse för Natur, kulturvård , konkurrerande riksintresse  
Biosfärområde som internationellt åtagande lyder under Unesco Bilaga 7-8 

 Alternativa lösningar på tillgodogöra mineralerna genom att utvinna bef. Deponier. Se bilaga 5 
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Norra Kärr gränsar till Vättern å ena sidan och till Svartåsystemets upprinning å den andra sidan. 
Båda utgör viktiga dricksvattentäkter för flera hundratusentals hushåll nu och än mer framåt. 
 
 -En gruvdrift kan inte förenas med opåverkad vattenkvalitet. Därmed borde det stått klart från dag 1 
att gruvdrift i Norra Kärr är oförenligt med samhällets villkor att dess viktigaste livsmedel, dricksvatten, 
inte får äventyras.  

Stora delar av Vättern är ett Natura 2000-område. Som Natura 2000-område åtnjuter dessa områden 
särskilt skydd enligt EU-rätten, och då särskilt rådets direktiv 92/43/EEG, och så som framgår av 
Artikel 6.3 i nämnda direktiv och av Högsta Domstolens (HD) dom i Bunge-målet(_mål T3158-12)skall 
myndigheterna vid en tillåtlighetsbedömning försäkra sig om att Natura 2000-området  inte kan ta 
skada av det planerade projektet. I domen har HD betonat vikten av att prövning ska ske i enlighet 
med det s.k. Waddenze –kriteriet alltså att utredningen måste vara så fullständig  att det inte återstår 
några vetenskapligt rimliga tvivel om att verksamheten inte skadar skyddsvärda intressen. 

Det ter sig också uppenbart att ev. vinster av 20-60 års gruvdrift inte kan uppväga förlusten av att 
området ifråga, med höga boende och brukningsvärden med riksintresseklassning, ödeläggs för all 
framtid.  Efter en gruvdrifts upphörande skulle också en invallad deponi av flera miljoner ton finmalet 
berg bli kvarlämnad med stor påverkan på omgivande regioner.  
 
En deponi som likaså för all framtid skulle damma och läcka cocktail bestående : Uran, bly, blyglans, 
kadmium, torium, asbest-liknande mineral, sulfidminerals förekomst påverkan på övrigt innehåll mm 
såvida dess vallar inte brister och en större katastrof sker.  
 
Bolaget har med ytterst ovederhäftig redovisning ej redogjort för närbelägna avvattningsområde, Se 
Bilaga1. Vart tar vattnet vägen och vilka kvantiteter av alla ämnen som kommer att lyftas upp och 
även tillsättas som riskera frigöras i form av gaser, frigöras vatten, Spridas med luft i form av 
stoff/damm, exploatören svaret skyldig. 
Exempel Utdrag ur sida 6 Bilaga nr2.  
” OBSERVERA, att i den reviderade och omräknade (Amended and Restated”) rapporten 
redovisas betydligt lägre halter för U och Th, troligen efter att analyser av 378 borrkärnor nu inte 
medtagits vid omräkningen. Rapportens författare har inte lämnat någon (relevant) information 
för vilka borrkärnor som utelämnats samt anledningen till att de 378 borrkärnorna utelämnats. 
Notera även, att Pb-halterna inte alls förändrats. NOTE *) 
 
Granskningen av vad bolaget anfört och redovisat berörda intressenter lyfts och synas i Bilaga  2 .   
De påtagliga samrådsbristerna utvecklas i Bilaga 3 
 
De östra Vätterbranterna ger upphov till Termikvindar under molnskiktet där av gjort Gränna 
internationellt känt som ”Ballong-Mecka” genom hangvind som orsakas av vindtryck mot bergskedjan 
och som alstrar en uppåtgående vind. Detta medför både damm och vattenkristaller exempelvis kan 
binda oönskade ämnen som finns eller bildas, exempelvis på sönderfallkedjor finns Radium (Ra) som 
sönderfaller i radon (Rn). Radon är en av ädelgaserna och en alfastrålare, och således en potentiell 
hälsofara efter som den vid inandning eller förtäring (löst i vatten) kommer i direkt kontakt med 
oskyddad vävnad från Uran och Torium.  
Uppgifter om vindarna vid Östra Vätterbranterna finns på SMHI och delgivna via Ballongflygare i 
bygden. 
 
Det finns frågor som är ställda men obesvarade av bolaget än idag, framgår i Bilaga nr 4. vilket vi nu 
förutsätter myndigheterna kräver svar på i prövningen och delegerar till berörda dito då  det pekar på 
behov av att rätt sektorsmyndighet hanterar frågorna. Då stora Vattenreserver står på spel nu och för 
alltid.  
På följande sida framgår ett och annat men hur Jönköpings och Östergötlands Länsstyrelser skall 
klara att hantera vid en extraordinär katastrof som slår ut Vättern och Sommenregionen är en fråga 
som blir aktuell att sätta fingret på vid ett godkännande. Något man aldrig kan uppfylla gentemot 
berörda intressenter.  
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pages/default.aspx   
 
 
Enligt vår mening har Bergsstaten medgivet Tasman Metals AB/Led ett undersökningstillstånd för 
gruvdrift på ett område som saknar lagliga förutsättningar för gruvdrift. Att nu låta Leading Edge 
Materials(LED) på nytt med fortsatta ovederhäftiga inlagor ser vi att Myndigheten rannsakar sitt 
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ställningstagande ihop med sektorsenheter/myndigheter som förutsätts involveras denna gång. Då det 
uppenbart är så att sökande inte kan hålla allsköns utsläpp inom koncessionsområdet och där ta hand 
om dem. 
 
Samråd har inte hållits med berörda sakägare och allmänhet i enlighet med miljöbalkens lagkravföre 
2018-01-01 och samråd enligt miljöbalkens och minerallagens nya lagregler har inte heller hållits efter 
2018-01-01 trots, att Tasmen Metals AB.s/LEDs ansökan beträffande  
 
”Komplettering i ärendet BS 22-838-2012 om bearbetningskoncession Norra Kärr nr 1” registrerades 
hos Bergsstaten 2018-01-15 och kompletteringen till MKB:n registrerades hos Bergsstaten 2018-02-
23.*) Se Slutord i bilaga nr 3 
 
Det skall även framhållas att EU-kommissionen tagit Sverige i örat, ett slags reprimand, för att 
fortfarande saknas insyn och öppenhet, mer än tio år efter att MKB-lagstiftningen infördes.  
 
Även Europeiska Landskapskonventionen och Århuskonventionen som fastställer 
allmänhetens inflytande i beslutsprocesser på miljöområdet skall åberopas i prövningens 
legalitet. 
 
Produktion av REE i Sverige kan, om behövligt, i första hand ske genom utvinning av REE som finns i 
redan befintliga deponier av gruvavfall som kan utvinnas utan att riskera Vättern och Sommenregionen 
utmed Svartåns passage genom Norra Småland och Östergötland ut i Östersjön.  
 
Regering och myndigheter ska inte öppna nya gruvor då som bilaga 5 indikerar att det finns 
möjlighet att tillämpa cirkulära ekonomier att tillämpa i Norrlandsfältens befintliga deponier.  
 
FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN pekar på att Norra Kärr inte kan öppnas. 
Man ska inte exploatera naturresurser då det inte behövs d.v.s. överordnat hållbarhetskriterier. 
Detta skall vägas i ekonomiska båtnadskriterierna i koncessionshänseendet av projektet.  
 
Frågan aktualiseras nu av Regeringen se följande länk: 
https://www.aktuellhallbarhet.se/regeringen-tillsatter-delegation-cirkular-ekonomi-2/ 
     
Ansökan om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1, med kompletterande 
handlingar. 
Av Bergsstaten utlämnade handlingar, 2018-04-06, framgår inte heller att Tasman Metals AB / LED 
godkänt innehållet i kompletterade MKB-handlingar med bilagor av 2018, som nu också ligger till 
grund för tillståndsansökan om bearbetningskoncession.  
 
Vi har låtit sakkunnige Claes- Erik Simonsbackas granskning ligga till grund för genomlysningen av 
ansökningshandlingarna med sin bakgrund som managementkonsult åt gruvföretag ligga till grund för 
de frågeställningar som med detta skall klargöras innan Bergstaten går vidare i ärendet vilka finns i 
bilagorna. 
 
Kartan illustrerar och påvisar vattendrag som är oredovisade runt koncessionsområdet. 

 Krokeksbäcken 
  StavrebergsBäcken,  
 Orrnäsån som mynnar 200m söder om råvattenintaget för Ödeshögs Kommun, Visjön blir 

klarningsdamm, och straxt intill den  
 Disevidån vars västra gren som börjar nära Orrnäsån, i övrigt startar Disevidån i Natura 2000 

Reservatet Stänkilstorp och mynnar i natura 2000 området Tåkern och är största tillflödet, och 
som sedermera mynnar i Vättern den också.  
 
Det är skandal att dessa vattendrag är oredovisade av bolaget. 

 
 
Vi finner anledning att även hänvisa till att Bergmästaren redan 20180119 fått framställan i brev från 
en rad miljöorganisationers juridiska företrädare Gunilla Högberg Björk  vilket brev biläggs som 
Bilaga 6 vars innehåll skall beaktas ur rättssynpunkt. 
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Århuskonventionen 1 (ens bilaga 1). Enligt konventionen ska varje part sörja för att allmänhetens 
deltagande sker på ett tidigt stadium, när alla alternativ är möjliga och allmänheten kan delta på ett 
meningsfullt sätt.  
Enligt artikel 6 i konventionen ska den berörda allmänheten i beslutsprocesser om miljön på ett tidigt 
och lämpligt stadium informeras om bland annat allmänhetens möjligheter att delta. Detta utvecklas i 
bilagan vars innehåll Bergstaten skall rannsaka och ställa mot vad som skett till dags dato. 
 
Från Naturvårdsverket har följande Registerblad inhämtats vars innehåll talar för sig se Bilaga 7. Hur 
förhåller sig Länsstyrelsen och Bergstaten till detta det finns även motsvarande för Holaveden 
i Ödeshög sök även och se även som 0503 Östergötlands län Ödeshög?  Vidare har LST 
Östergötland 2013 anfört vad de har för syn på Holavedens framtid se Bilaga 8 Vilket skall beaktas 
ihop med Naturvårdsverket Rapport 4815 ”Sveriges bevarandevärda odlingslandskap” där bygden runt 
koncessionsområdet lyfts fram. 
 
Vi finner även att uppgifter saknas om riskerna med jordskalv/jordbävning för omgivningen 
runt Vättern med Holaveden och Norra Kärr som riskområde om således saknas detta helt i 
redovisningen. 
 

Kan det tänkas, att förkastningen, ytförskjutningen, i Norra Kärr utgör en potentiell risk för de 
infrastrukturer som kan vara placerade över den och invid den vid jordskalv/jordbävning med en 
maximal förväntad magnitud i subregionen södra Sverige och Vänern av 4,9? 

Vi hänvisar här till Bilaga 9. Som behandlar risken med jordskalv/jordskred med hänvisningar 
påvisar ytterligare skäl för avslag. 

 

 
 
 
Det framgår att Bolagets förre vd nu figurerar som författare i nuvarande Bolagets kompletterings 
författning dvs här förekommer en jävssituation som skall beaktas i prövningen. 
Ser även anledning att påskina att Landshövdingen i Östergötlands som är/varit involverad och 
engagerade i flera bolag i gruvbranschen som styrelseledamot med de avtryck det ger i detta ärende. 
Vars ämbete sedermera kan komma utöva tillsyn om gruvan mot vår sak blir verklighet. 
 
 
 
Vårt yrkande:  
Vi hänvisar till lag och motsätter oss kategoriskt att Bergsstaten skall medge Tasman Metalls 
AB/LED en bearbetnings-koncession för gruvdrift på Norra Kärr.  
 
Skaleffekterna av sönderdelning av malmkroppen Norra Kärr påvisar att: 
Om inte avslag påvisas nu i detta skede. Alla ämne skall kvantifieras och fastställas nivåer på. 
Inga förgängliga riktvärden som skapar oreda bevisligen runt om i Sverige med miljöskandaler 
som följd fortsatt. 
Skall Länsstyrelsen JKPG och Bergstaten om att ta stöd av berörda myndigheter med 
anledning av de ämnen som finns okvantifierade och som hamnar i olika form vid söndermalt 
tillstånd i och runt fyndigheten vid granskning, vars innehåll med tänkta kemikalier som ska 
tillföras med dess konsekvenser kan inte förringas hota hela omgivningen så koncessionen 
saknar berättigande redan nu. 
 
 
Båtnad för utvinning i befintliga avfallslager/deponier av gruvavfall skall noggrant ställas mot 
denna ansökan då detta talar mot högriskprojekt ur miljösynpunkt se bilaga 5. 
 
Vi finner därav skäl att påvisa att framställan i fråga som ställs av SNFs och sakägares Jurist 
Gunilla Högberg Björks, Brev till Bergmästaren 2018-01-19 uppfylls till fullo och Bergstaten 
och Länsstyrelsen i Jönköping medverkar till att detta beaktas. 
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Det handlar om gruva eller RENT VATTEN och livsmiljöer i berörda regioner. 
 
 
 
 
 
 
Tar inte beslutande myndigheter i beaktning det vi anför, ställer vi krav på att då detta är att 
beakta som vattenpåverkande verksamhet utifrån vad som framkommit i HFD-domen tidigare 
vilket således bolaget skall bistå sakägare redan nu i koncessionsansökan med finansiering 
av berördas juridiska kostnader. Vattenfrågan berör således nu betydligt större sakägarkrets 
nu inte minst runt koncessionsområdets närhet med ca 700-800 fastighetsägare vidare 
kvarstår hur vattenvägarna är redovisade eller oredovisade som leder till vattentäkter skall 
betraktas ur sakägarsynpunkt efter dom i mål  nr 2047-14. Här föreligger att beakta Eu:s 
normhierarkiska rättsordning. 
 
Som exempel startar Orrnäsån i Folkarp i tänkt deponiområde mynnar ut 200m söder om 
Ödeshögs råvattenintag i Vättern. Därav kategoriskt nej till denna verksamheten i Holaveden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilaga 1 Vart tar vattnet vägen 
 Bilaga 2 Norra Kärr - Brytning av REE [18] 
 Bilaga 3 Norra Kärr Projektet – Stor skandal att inga samråd hållits.  
 Bilaga 4 Frågor som aldrig besvarats av bolaget. 
 Bilaga 5 REE - Potential för utvinning i Malmfälten av 2015-09-04. Rev 3 
 Bilaga 6 Brev till Bregmästaren 
 Bilaga 7 Registerblad om Norra Kärr, Naturvårdsverket 
 Bilaga 8 Vad vill Länsstyrelsen i Östergötland med Holaveden 
 Bilaga 9 Tasmet AB - Riskerna för jordskalv/jordbävning! 

 
 
 
 

 
Kopia till LST Östergötland, Västra Götaland, Örebro , Hav o Vatten ,MSB Naturvårdsverket, Boverket  

Unesco, SNF, LRF, Villaägarna, Press, Regeringens enheter, Riksrevisionens Miljö och 

Energigranskande sektion, Strålskyddsmyndigheten samt MSB   

 
 
 
 
Föreningen. Rättvis Vind i Holaveden  med 453 medlemmar dag som ovan. 
Elektroniskt undertecknad 

MMorgan Andersson 
lillakrokek@hotmail.com  

 
Ordf. Morgan Andersson 
lillakrokek@hotmail.com  
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Tasmet AB/ Tasman Metals Ltd. 
Skolallén 2B 
821 41 BOLLNÄS 
 
 
 
Begär härmed svar av Tasmet AB/ Tasman Metals Ltd. på följande frågor: 
 
1.1 Sällsynta jordartsmetaller, REE, är oftast förknippade med förhöjda nivåer/halter av 

torium och/eller uran. Kan Tasman Metals Ltd./Tasmet AB bekräfta att det inte finns 
torium över 6 PPM och/eller uran över 2,8 PPM  i den tilltänkta gruvans berggrund och 
malm i Norra Kärr? 

 
1.2 Hur stor mängd/vikt torium, uran respektive bly kan maximalt tänkas finnas i de årligen 

brutna berg och malmmassor i Norra Kärr? 
 
1.3 Om förhöjda halter av torium och/eller uran finns i den tilltänkta gruvans berggrund och 

malm i Norra Kärr hur avser Tasman Metals Ltd./Tasmet AB, att då hanterar och isolera 
de förhöjda halterna av torium och/eller uran på ett garanterat säkert sätt för att under 
gruvans livstid och därefter skydda skyddsvärda ekologiska system och organismers 
biologiska liv? 

 
1.4 Om det finns förhöjda halter av torium och/eller uran i Norra Kärr fyndigheten vilka 

strängare avfallshanterings standarder/regler är Tasman Metals Ltd./Tasmet AB redo att 
uppfylla för att även garantera, att bl.a. urlakning av radioaktiva och andra toxiska ämnen 
till naturen/miljön inte under den planerade gruvans livstid och därefter kan komma att 
ske, även med beaktande av mycket kraftig nederbörd med översvämningar inom 
gruvområdet som följd, då brytning och utvinning av REE ur berggrunden/malmen i 
Norra Kärr med låga halter innebär att mycket stora mängder/massor berg/malm 
innehållande förhöjda halter av torium och/eller uran måste brytas, krossas och lagras?  

 
Notera, att verksamhet för utvinning av REE inte kan jämföras med någon annan typ av 
mineralutvinning inkl. deras avfallshantering!   

 
1.5 Kommer Tasman Metals Ltd./Tasmet AB att extrahera torium och/eller uran t.ex. i 

processen från urlakningslösningen (PLS)? Om torium och eller uran av Tasman 
Metals Ltd./Tasmet AB kommer att extraheras i någon av ingående enhetsprocesser, 
uppge då i vilken av dessa enhetsprocesser och hur detta kommer att ske. 

 
1.6 Vänligen uppge om förhöjda halter av torium- och/eller uranisotoper i Norra Kärrs 

berggrund någonsin av Tasman Metals Ltd./Tasmet AB och/eller deras ev. partners 
kommer att utvinnas och/eller förädlas i Sverige, som en produkt och/eller biprodukt. 

 
2. Hur stor maximal årlig produktion av dysprosium (Dy) avser/planerar Tasman Metals 

Ltd./Tasmet AB att producera under Norra Kärr gruvans livstid?  
 
3.1 Kommer Tasman Metals Ltd./Tasmet AB att förlägga några ingående enhetsprocesser 

utanför Sverige och i så fall vilka?  
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3.2 Om Tasman Metals Ltd./Tasmet AB planerar/avser att förlägga någon eller några av 
ingående enhetsprocesser utanför Sverige uppge i såfall varför Tasmet AB i sin ansökan 
om bearbetningskoncession också angivit, att ansökan ”omfattar framtida anläggningar”? 

 
3.3 Hur många enskilda RE-Element avser Tasman Metals Ltd./Tasmet AB att processa i 

Norra Kärr och/eller utanför Sverige? 
 
4.1 Håller Tasman Metals Ltd./Tasmet AB med om att toxiciteten och dess 

miljökonsekvenser vid utvinning av REE inte är helt förstådd av den närmast berörda 
allmänheten? 
 

4.2 Kommer Tasman Metals Ltd./Tasmet AB att åta sig, att öka allmänhetens kunskap och 
förståelse för toxicitet vid utvinning av REE-oxidmineraler, så att förebyggande åtgärder 
kan vidtas för oförutsedda miljökonsekvenser? 

 
5. Kan Tasman Metals Ltd./Tasmet AB under den tid som gruvverksamheten i Norra Kärr 

pågår och därefter garantera, att verksamheten inte kan komma att förorena/skada Vätterns 
vatten/vattenkvalitet och andra vattentäkter samt andra livsmiljöer och organismers 
biologiska liv? 
 

6. För mineraliseringar innehållande LREE, har Tasman Metals Ltd./Tasmet AB 
rapporterat/informerat om sannolikheten för och möjliga inverkan, att upplösningen av bl.a. 
karbonatmineral kan frigöra sällsynta jordartsmetaller (REE) i miljön?

 
7.1 Kommer Tasman Metals Ltd./Tasmet AB:s Norra Kärr REE projekt att generera fluor, 

gasbelastat stoft och/eller svaveldioxid? 
 

7.2 Om svaret på någon av ovanstående i 7.1 är ja, förklara hur mycket kommer att 
genereras/produceras samt uppge de potentiella effekterna på människors och djurs 
hälsa samt effekterna på andra livsmiljöer och organismers biologiska liv. 

 
2012-09-30 
 
Claes-Erik Simonsbacka 
incon@telia.com 
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     2018-01-19 

 
Bergsstaten  

Varvsgatan 41  

972 34 Luleå 

 

Angående fortsatt prövning av ansökan om 
bearbetningskoncession för Norra Kärr nr 1, Gränna kommun 

Vad gäller den planerade gruvverksamheten vid Norra Kärr finns ett stort antal 

sakägare som kan komma att utsättas för skada och olägenhet på grund av 

verksamheten. Även miljöorganisationer ingår i den berörda allmänhet som omfattas 

av Århuskonventionens bestämmelser.  

Vid kontakt med Bergsstaten i rubricerat ärende har jag fått besked om att 

myndigheten ännu inte beslutat om man avser bereda den berörda allmänheten 

möjlighet att yttra sig över den komplettering av beslutsunderlaget som Tasman 

Metals AB inkom med 15 januari 2018. 

Med anledning av detta vill jag som juridiskt ombud för ett flertal sakägare samt tio 

miljöorganisationer framföra följande.  

Gruvverksamhet omfattas av Århuskonventionen1 (se bl a p 16 om dagbrott i 

konventionens bilaga 1). Enligt konventionen ska varje part sörja för att allmänhetens 

deltagande sker på ett tidigt stadium, när alla alternativ är möjliga och allmänheten 

kan delta på ett meningsfullt sätt. Enligt art 6 i konventionen ska den berörda 

allmänheten i beslutsprocesser om miljön på ett tidigt och lämpligt stadium 

informeras om bland annat allmänhetens möjligheter att delta. Vidare ska 
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allmänhetens deltagande i beslutsprocessen innefatta en möjlighet att skriftligen 

eller, i förekommande fall, vid en offentlig utfrågning eller ett offentligt möte med 

sökanden lämna alla synpunkter, upplysningar, analyser eller åsikter som den anser 

vara av betydelse för den föreslagna verksamheten. 

Gruvverksamhet omfattas även av det s k MKB-direktivet (Bilaga 1 p 19). Enligt art 6 

p 1 och p 2 detta direktiv ska samråd hållas med berörda myndigheter samt 

allmänheten bland annat för att säkerställa Århuskonventionens krav på tillgång till 

miljöinformation och allmänhetens deltagande. Enligt art 6 MKB-direktivet ska det 

fastställas rimliga tidsramar som ger tillräckligt med tid för att informera allmänheten 

och för den berörda allmänheten att förbereda sig och på ett effektivt sätt delta i 

beslutsprocessen på miljöområdet. MKB-direktivet har ändrats ett flertal gånger, 

senast genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 

2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av 

vissa offentliga och privata projekt (kallat ändringsdirektivet). Genom 

ändringsdirektivet ställs bland annat krav på att även lokala och regionala 

myndigheter ska delta i samråden (artikel 6.1). En annan nyhet är att allmänheten 

ska få den information som avses i artikel 6.2 elektroniskt via minst en central portal 

eller lättillgängliga kontaktpunkter på lämplig förvaltningsnivå. Det införs dessutom en 

ny tidsram som anger att den berörda allmänheten i vart fall ska få 30 dagar på sig 

att komma in med synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen (artikel 6.7). Syftet 

med den sistnämnda bestämmelsen är att säkerställa allmänhetens möjlighet till 

effektivt deltagande i tillståndsprocessen. 

Den första januari i år trädde nya svenska bestämmelser i kraft vad gäller 

miljöbedömningar, främst för att uppfylla kraven i EU-rätten. Dessa innebär ett helt 

nytt kapitel 6 i miljöbalken, en ny förordning om miljöbedömningar samt ändringar i 

bland annat minerallagen. I ärenden om beviljande av koncession ska numera en 

specifik miljöbedömning göras och information lämnas och samordning ske enligt 6 

kap 28-46 §§ miljöbalken. Äldre föreskrifter gäller dock enligt 

övergångsbestämmelserna för handläggningen och prövningen av ärenden som har 

inletts före ikraftträdandet. Detta senare gäller således i nu aktuellt ärende.  

Jag vill dock i sammanhanget understryka vikten av principen om fördragskonform 

tolkning. Denna innebär att svenska myndigheter i möjligaste mån ska tolka 
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nationella lagar på ett sätt som är förenligt med för Sverige bindande internationella 

överenskommelser. EU:s fördrag står normhierarkiskt över svensk rätt, såsom 

minerallagen. Om en svensk myndighet finner att en nationell bestämmelse strider 

mot en EU-rättslig bestämmelse ska myndigheten inte tillämpa den nationella 

bestämmelsen.

Bergmästaren har i detta ärende att göra en sådan fördragskonform tolkning av

minerallagens bestämmelser. Det kan inte rimligen innebära några svårigheter att 

mot bakgrund av de internationella bestämmelserna samt de svenska 

bestämmelserna särskilt efter lagändringen tolka minerallagen på sådant sätt att den 

berörda allmänheten (i Århuskonventionens bemärkelse) bereds möjlighet att yttra

sig över ansökan och den kompletterade MKB:n innan Bergmästaren fattar beslut

angående bearbetningskoncessionen. Berörd allmänhet är enligt Århuskonventionen 

den allmänhet som berörs eller kan beröras av eller som har intresse av ett beslut på 

miljöområdet. Icke-statliga organisationer som främjar miljöskydd och som uppfyller 

de krav som uppställs i nationell rätt anses alltid ha ett sådant intresse. I detta ärende 

ingår i den berörda allmänhet samtliga personer som kan komma att utsättas av 

olägenheter av gruvverksamheten inkluderande avfallsupplag, sandmagasin etc.

Även samtliga av de miljöorganisationer jag företräder utgör sådan berörd allmänhet 

som har rätt att yttra sig (NF Östergötlands län, NF Skaraborgs län, NF Örebro län,

NF Jönköpings län, NF Vadstena, NF Motala, NF Askersund, NF Ödeshög,

Fältbiologerna och Urbergsgruppen Grenna).

En sådan fördragskonform tolkning av minerallagen kan skapa förutsättningar för

högre kvalitet i prövningen och ett bättre underlag samtidigt som en tydlig process 

underlättar för allmänheten att tillvarata sitt intresse av insyn och delaktighet. Detta 

minskar också risken för senare krav på kompletteringar och för överklaganden.

Dag som ovan

Gunilla Högberg BjörckGuGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG nilla Högbereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee g BjBjBjBjBBjBjBjBjBjBjBjBjBjBjBjBjBjjBjBjBjBjBBjBjBjBjBjBjBjBjjBjBjBjjBjBjBBBjBjBjBjBjBBjBjjjBjBjBjBBBBBBBjBBBjBBBBjBjjjBBBBBBBBBBBBBBB örck
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REGISTERBLAD 
 
OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD I JÖNKÖPINGS LÄN 
 
NRO06009 NORRA KÄRR 
 
Kommun: Jönköping (80) 
 
Kartor: 7ENO 7E 8f 
 
Areal: 41 ha 
 
Naturgeografisk region: 13 Sydsvenska höglandets centrala och östra delar 
 
Kust/havsregion: - 
 
Regionindelning för sjöar och vattendrag: - 
 
Agrara kulturlandskapsregioner: - 
 
Landskapsformer: 3 Kullig terräng med relativ höjd 20-50 meter 
 
Riksvärde 

Bergart 

Mineral 

 
Värdeomdöme: Norr Kärrområdet har en för landet sällsynt berggrund bestående av alkalina 
bergarter, bl.a. nefelinsyenit. Området har mycket höga vetenskapliga värden. 
 
Huvudkriterier: E 
 
Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av området kräver att det skyddas från bergtäkt, 
gruvdrift, väganläggningar eller andra anläggningar, bebyggelseexploatering samt borttagande av 
bergarter och mineral. 
 
Säkerställande och internationell status: - 
 
Områdets huvuddrag: På gränsen till Östergötlands län, ca 10 km norr om Gränna och ca 3 km 
från Vätterns strand, ligger Norra Kärrområdet. Området sträcker sig in i Östergötlands län. Norra 
Kärrområdet har en ovanlig berggrund bestående av alkalina bergarter. Huvudbergart i det ovala 
massivet är grännait. Dessutom förekommer lakarpit, pulaskit, kaxtorpit samt en fenitzon som är 
25–100 m. bred. Grännaiten består huvudsakligen av alkalifältspat, nefelin, ägerin, eudialyt och 
katepleit. Lakarpitens huvudmineral är arvedsonit, albit, nefelin; medan kaxtorpiten består av 
pektolit, eckermanit, ägerin och nefelin. Fenitiseringen innebär en omkristallisation av 
fältspaterna, varvid mikroklin ersätts med albit.  
 
Anmärkningar: se även 0503 Östergötlands län, Ödeshögs kommun 
 
Referenser: 
Adamson O, 1944: The petrology of the Norr Kärr district. GFF 66 - 1944. 113-255. 
Blaxland A.B, 1977: Agpaitic magmatism at Norra Kärr Rb-Sr isotopic evidence. Lithos 10, 1–8. 
Persson, L. & Wikman, H, 1986: Beskrivning till provisoriska översiktliga berggrundskartan 
Jönköping. SGU Ba 39. 
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Tasmet AB - Riskerna för jordskalv/jordbävning!

Vättern är en gravsänka som består av en djup förkastningszon.

Förkastningszoner gör att vi får uppleva jordskalv även här i vårt land, när strömningar i 
jordens inre tar sig uppåt ytan. I dessa zoner finns brottytor mellan olika bergarter på ömse 
sidor som skapar spänningar.

Längs vissa linjer i Sverige – som Norrlandskusten mot Torne älv, vid Vänern och Vättern 
och i en zon tvärsöver Skåne förekommer mera småskaliga jordskalv och därför krävs nu total 
kunskap bl.a. om berggrunden och dess egenskaper innan beslut om markanvändningen i 
Norra Kärrs prospekterings- och eventuella gruvområde fastställs/beslutas.

Miljö och hälsoriskerna som en följd av indirekta effekter av jordskalv, som berör/påverkar 
det tilltänkta gruvområdet i Norra Kärr får inte underskattas. För att kunna fastställa om 
platsen, Norra Kärr, kan godkännas för brytning och utvinning av sällsynta jordartsmetaller, 
REE, måste effekterna och konsekvenserna av jordskalv beaktas i  den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som ingår i bolagets ansökan om 
bearbetningskoncession.  Så har emellertid ej skett.

Kan det tänkas, att förkastningen, ytförskjutningen, i Norra Kärr utgör en potentiell 
risk för de infrastrukturer som kan vara placerade över den och invid den vid 
jordskalv/jordbävning med en maximal förväntad magnitud i subregionen södra 
Sverige och Vänern av 4,9?

Översättning till svenska av utdrag ur rapporten: ”Maximum Likelihood Estimation of 
Seismic Hazards for Sweden”.

Den maximala förväntade regionala storleken beräknas till 4,9 under en tidsperiod av 615 år 
för subregionen södra Sverige och Vänern. Vid jordbävningen år 1497 uppmättes magnituden 
M (UPP) 4,8 (dvs. för 515 år sedan). 

Det uppges även att flera historiska jordbävningar med magnitud över 5 i närliggande 
områden i Norge visar, att den seismiska potentialen kan vara högre.

Enligt uppgift har ca. 1100 jordbävningar registrerats i Sverige inom tidsintervallet åren 1375 
– 1989.

http://download.springer.com/static/pdf/328/art%253A10.1007%252FBF00595678.pdf?auth6
6=1355518311_2cb45e34dc187db893453480567e9b8e&ext=.pdf 

Om jordbävningar och rörelser i jordskorpan se även:
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/geologi/vulkanerochjordbavningar/jordbavningar
.276.html

Jordskalv i Rimforsatrakten
Publicerat: torsdag 4 juni 2009 kl 05:18 , Nyheter P4 Östergötland
Strax efter halvnio på onsdagskvällen inträffade en jordskalv vid Oppeby, ett par mil söder 
om Linköping. Skalvet, som uppmättes till 2,4 på Richterskalan, märktes på flera mils håll.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=2880103
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Jordskalv i Östergötland
Ett mindre jordskalv inträffade på torsdagseftermiddagen 2011-02-03  i Rimforsa.
Klockan 13.11 på torsdagseftermiddagen noterade boende i Rimforsa att marken skakade till.
http://www.nt.se/arkiv/2011/02/03/%D6sterg%F6tland/6623854/Jordskalv-i-
%D6sterg%F6tland.aspx

Jordskalv i södra Sverige
Publicerat: tisdag 16 december 2008 kl 07:09 , Nyheter P4 Östergötland
Det för svenska förhållanden mycket stora jordskalv som har drabbat södra Sverige nu på 
morgonen verkar ha märkts av även här i Östergötland om än marginellt,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=2511055

Jordskalvet kändes in över norra Småland
http://www.vimmerbytidning.se/article/view/30413/

På branterna utanför Gränna finns tydliga ”Landslides” av storlekar som bör kunna ha gett 
upphov till tsunamis. Forskargruppen studerar möjligheter till detta i Vättern genom modeller.
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/vattern/SiteCollectionDocuments/sv/vatternvardsforbun
det/aktuellt/referat%20Vatterndagen%202011.pdf 

1904 års skalv

Vid ett skalv med intensiteten VII rasar puts och stuck från väggar och tak. Vid 1904 års skalv 
nåddes inom ett mindre område intensitet VIII. På två platser satte skalvet obromsade 
järnvägsvagnar i rörelse, men de stoppades innan någon olycka hann inträffa. Från hustaken 
flög takpannor till marken, murar och husväggar fick sprickor. Stora träd böjdes som i 
orkanvind mot marken. Mängder av stengärdsgårdar rasade, skorstenar sprack och föll 
samman, men ingen människa dödades. De flesta svenska ögonvittnesskildringarna från 
1904 beskriver effekter på människor och byggnader, men i två dussin rapporter kan vi även 
läsa om djurens reaktioner. Området med intensitet VIII sträckte sig från kusten i norra 
Bohuslän med sex-sju mils bredd mot sydost till Lidköping, nästan till Skara och i söder förbi 
Vänersborg till fyra mil nordväst om Borås. Av geologiska orsaker hade Vätterns södra 
och västra strandområden lika hög intensitet.

Skalveffekterna på land mäts på en intensitetsskala. 1904 användes Rossi-Forelskalan 
med de romerska siffrorna I till X. Vid intensitet I märks skakningarna bara av 
mätinstrument, vid V rubbas sängar och större föremål, vid VII faller möbler omkull och 
människor rusar instinktivt ut ur byggnader.
http://www.svd.se/kultur/understrecket/skalvet-1904-sveriges-varsta-pa-tusen-ar_386575.svd

2012-10-18

Claes-Erik Simonsbacka
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