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Hej!
Bifogar SGUs svar i ovanstående ärende.
 
 
 
 
Vänliga hälsningar
Sara Nordström
 
_________________________________
Sara Nordström, jurist
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Avdelningen Verksamhetsstöd, Enheten Planering
Box 670
751 28 Uppsala
Tel: 018-17 90 32
E-post: sara.nordstrom@sgu.se
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Hejsan
Vårt yttrande när det gäller Norra Kärr

Aneby Ornitologiska Klubb
Mats Thorin ordf.

Page 3 of 16Page 3 of 16



Diarienummer: 543-2029-2018

Till
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bergsstatens kungörelse 2018-03-08.  Erinran

Gruvdrift i Norra Kärr är ej tillåtlig, minerallagen 4 Kap. 2§

Förutsättningar för koncession, minerallagen 4 kap. 2§:  Koncession skall meddelas om
1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad, och
2. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökande får den begärda 
koncessionen.
Att belägenheten Norra Kärr gör fyndigheten olämplig att exploatera råder det ju ingen tvekan 
om..

Norra Kärr gränsar till Vättern på ena sidan och till Svartåns upprinning på den andra sidan.
Båda utgör viktiga dricksvattentäkter för tiotusentals hushåll. En gruvdrift kan inte förenas 
med opåverkad vattenkvalitet. Därmed borde det varit klart från dag ett, att en gruvdrift i 
Norra Kärr är oförenligt med samhällets villkor att dess viktigaste livsmedel, dricksvatten, 
inte får äventyras.

Det ter sig också uppenbart att eventuella vinster av 30-60 års gruvdrift inte kan uppväga 
förlusten av att området ifråga, med höga boende och brukningsvärden, ödeläggs för all 
framtid. Efter en gruvdrifts upphörande skulle också en invallad deponi av miljoner ton 
finmalet berg bli kvarlämnad. En deponi som likaså för all framtid skulle damma och läcka: 
Uran, bly, kadmium, torium, asbest, m m  såvida dessa vallar inte brister och en större 
katastrof sker.

Enligt vår mening har Bergsstaten medgivet Tasman Metals AB ett undersökningstillstånd
för gruvdrift på ett område som saknar lagliga förutsättningar för gruvdrift.

Vårt yrkande: Vi hänvisar till lag och motsätter oss kategoriskt att Bergsstaten skall medge 
Tasman Metalls AB en bearbetnings-koncession för gruvdrift på Norra Kärr.

Produktion av REE i Sverige kan, om behövligt, i första hand ske genom utvinning av REE 
som finns i redan befintliga deponier av gruvavfall.

Aneby 2018-03-26

Aneby Ornitologiska Klubb
Lars Malmgren och Mats Thorin
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Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 JÖNKÖPING
 
Yttrande över kompletterad miljökonsekvensbeskrivning i anslutning till Tasman Metals AB:s 
ansökan om barbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1
 
Kirsten Ekström
Norrbovägen 14
563 94 Visingsö
 
Mobil  0708637556
Mejl-adress     kirsten.ekstrom@telia.com
 
Jag anser att Länsstyrelsen i första hand ska avstyrka ansökan och i andra hand begära 
ytterligare kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen
 
Jag bor på Visingsö och får mitt dricksvatten från Vättern. Det gör mina barn och barnbarn i Huskvarna 
också.  Vi är fritidsfiskare och äter den fisk vi får sjön. Vättern är en dricksvattentäckt som ska skyddas. 
Den är även ett Natura 2000 område.
När militären skjuter i Karlsborg eller flyger över sjön, störs vi ibland av buller. Det kommer vi med 
säkerhet att göra om de ska spränga i berget ovanför Gränna. När vi turistar i närområdet (av miljöskäl) 
kommer vi att drabbas av flera transporter på vägarna och även med risks för olyckor med starka 
kemikalier. Gruvdamm sprider sig via både vatten och vinden och kan då hamna långt från själva 
driftsområdet.
Många på Visingsö lever av turistnäringen, då Gränna-Visingsö är en stor turistmagnet under 
sommarhalvåret. Turisterna lockas inte hit för en gruva, tvärt om för den småländska naturen, renheten i 
luft och vatten samt lugnet som inte längre finns i förtätade städer. 
Jag vill ha rent dricksvatten för oss som lever nu och för kommande generationer.
 
Med tanke på gruvans storlek, läget, riskerna med starka kemikalier, transporter, buller, giftiga 
dammpartiklar är detta ett helt sanslöst projekt.  Gruvbranschen är också en stor konsument av energi. 
Om man måste bryta sällsynta jordartsmetaller, så är de inte så sällsynta utan finns på andra ställen som 
kanske är mer lämpade för gruvbrytning.
Man bör absolut inte lägga en gruva uppströms en vattentäckt. Frågan är inte bara lokal, Europas största 
dricksvattenkälla måste skyddas på riksnivå.
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Att dammar brister är ingen nyhet, det finns det många exempel på läckage, Blaikengruvan i 
Västerbotten, Stollberg i Smedjebackens kommun, Talvivaara-gruvan i Finland och i Bergslagen där 8000 
nedlagda koppar och zinkgruvor står och läcker.
Beatbetning av malmen med svavelsyra med mycket lågt pH, medför också en fara om det läcker ut, då 
det påverkar både växtlighet, vattnets tjänlighet för människor och djur samt vattenlevande organismer 
och djur.
Vi har precis avverkat två år med torka då Vättern hade mycket lågt vattenstånd. Det är naturligt 
återkommande och det växlar mellan högt och lågt vattenstånd i Vättern och dess tillflöden. Med tanke 
på framtida klimatförändringar kommer extremväder att förekomma allt oftare. Det måste vi anpassa 
oss till. Översvämningsrisken i vattendragen ökar alltid risken för läckage från både reningsverk, 
avfallshögar och gruvdammar. 
Att spränga i berget, som redan har sprickor och tro att det inte påverkar vattnet och dess flöden är 
naivt. Vatten tränger in överallt och rinner alltid neråt. När vattnet väl är förorenat, om det ens är möjligt 
att rena, blir det en stor kostnad som ingen vill ta.
Vätterns vatten har en trög omsättning på 60år. Då är det extra viktigt att skydda denna 
dricksvattentäckt.
Det finns vattenbrist i världen, låt oss skydda det som finns kvar av bra råvatten. I längden är rent vatten 
kanske mer ekonomiskt lönsamt för Sverige än en gruva som ger bort allt till utländska ägare.
Vi överlever utan sällsynta jordartsmetaller, men vi överlever inte utan rent dricksvatten!
 
Visingsö 2018-03-28
 
Mvh
Kirsten Ekström
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Hej!
 
Det har inkommit två skrivelser gällande ansökan om bearbetningskoncessionen Norra Kärr K nr 1,
Bifogar dessa för kännedom
 
 
Vänligen, 
Åsa Boman
Bergsstaten
Varvsgatan 41
972 32 Luleå
0920 – 23 79 19
asa.boman@bergsstaten.se
 

Page 8 of 16Page 8 of 16



Page 9 of 16Page 9 of 16



Från:                                  "Åsa Boman" <Asa.Boman@bergsstaten.se>
Skickat:                             Tue, 10 Apr 2018 07:59:19 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Skrivelser gällande ansökan om bearbetningskoncessionen Norra Kärr K nr 1, för 
kännedom
Bilagor:                             838-12 ytt2.pdf

Hej!
 
Det har inkommit två skrivelser gällande ansökan om bearbetningskoncessionen Norra Kärr K nr 1,
Bifogar dessa för kännedom
 
 
Vänligen, 
Åsa Boman
Bergsstaten
Varvsgatan 41
972 32 Luleå
0920 – 23 79 19
asa.boman@bergsstaten.se
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Hej,
 
Bifogar för kännedom ytterligare två inkomna skrivelser gällande ansökan om bearbetningskoncession 
för Norra Kärr K nr 1.
 
Med vänlig hälsning
 
Kristina Persson Säker
Bergsstaten
Varvsgatan 41, 972 32 Luleå
Tel: 0920-23 79 00
E-post: mineinspect@bergsstaten.se
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Hej,
 
Bifogar för kännedom ytterligare två inkomna skrivelser gällande ansökan om bearbetningskoncession 
för Norra Kärr K nr 1.
 
Med vänlig hälsning
 
Kristina Persson Säker
Bergsstaten
Varvsgatan 41, 972 32 Luleå
Tel: 0920-23 79 00
E-post: mineinspect@bergsstaten.se
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