Nyhetsbrev 5
Välkommen till nätverket
Värna Vattnet!
Och välkommen till ett nytt år med nätverket Värna Vattnet!

Nätverket är en del av projektet – Skydd av Svartåns flöden mot gruva i Norra Kärr
- som drivs av Tranås Naturskyddsförening
Projektet är finansierat av Naturskyddsföreningen Riks, med bidrag från en donation av John
Johansson, Kalifornien USA.
Vi är idag 72 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.

Nyhetsbrevet är försenat då vi väntat på besked från
Högsta Förvaltnings Domstolen- HFD (tidigare Regeringsrätten) gällande
beslut om rättsprövning av beviljad bearbetningskoncession för Tasman
Metals AB.
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I måndags den 22 februari
kom beslutet – HFD
upphäver regeringens
beslut om att bevilja
bearbetningskoncession!!
En helt oväntad och unik
dom!
Se sidan 6
FÖRELÄSNINGSSERIEN
Sedan förra nyhetsbrevet har vi haft den fjärde och femte föreläsningen i Boxholm 26
januari och Norrköping den 23 februari, med Johan Elwing och Olle Holmstrand. Det
kom 32 respektive 19 personer med stort intresse för frågan. Ytterligare 5 och 3 nya
personer anmälde sig till nätverket. Nu återstår den sista föreläsningen i projektet:
Mjölby 15 mars klockan 18.00-20.30 i Fullmäktigesalen, Mjölby kommun, Burensköldsvägen
11. Välkomna!

GRAND FINALE 2-3 APRIL
Programmet är klart och tryckt. Finns på Naturskyddsföreningens webbsida Naturkontakt,
där ni hittar länk till anmälan eller se nedan. Avgiften är subventionerad för medlemmar i
föreningen. Övriga betalar 1500kr för seminariet som hålls från lunch till lunch.
Av fyra inbjudna Landshövdingar, har tre från Örebro, Västra Götaland, och Östergötland
svarat att varken de själva eller någon ersättare har möjlighet att närvara lördag eftermiddag
2 april. Från Jönköping har svar ännu inte kommit.

Välkommen på avslutande seminariedagar med Tranåskretsens projekt
Välkommen
på avslutande seminariedagar med Tranåskretsens projekt

Värnavattnet
vattnet––mot
motgruva
gruvai iNorra
NorraKärr!
Kärr!
Värna
2-3 april, på vackert belägna Solviken, utanför Tranås.
2-3 april, på vackert belägna Solviken, utanför Tranås.
Se bifogad inbjudan för mer information. Sista anmälningsdag den 15 mars.
Se bifogad inbjudan för mer information. Sista anmälningsdag den 15 mars.
(Klicka här för att komma till information på webben, och här för att komma till anmälan.)
(Klicka här för att komma till information på webben, och här för att komma till anmälan.)
Se till att sprid till era kretsar, och gärna på Facebook så småningom!

Se till att sprid till era kretsar, och gärna på Facebook så småningom!
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RAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN
Rapporten publicerades 15 december 2015.
Av granskningen framgår att det finns flera problem kring gruvavfall och efterbehandling. Det
gäller ekonomiska säkerheter och bevakning av ställda säkerheter. Dagens system
minimerar inte riskerna för svenska staten och därmed skattebetalarna.
Vi ser rapporten som ett stort stöd för vår syn på att gruvnäringen ska ta sitt fulla ansvar för
farligt avfall.
Regeringen uppmanas av Riksrevisionen att:





ge uppdrag till Naturvårdsverket, SGU och länsstyrelserna att ta fram en långsiktig
strategi för gruvavfall
att utreda formerna för långsiktig branschfinansiering
att överväga om miljöbalkens regler om ekonomiska säkerheter behöver förtydligas
att överväga författningsändringar för att förtydliga Bergsstatens prövning av
beatbetningskoncession även ska innefatta kostnader för avfallshantering och
efterbehandling

Naturvårdsverket uppmanas att utreda att utnyttja dagens möjlighet att klassificera gruvavfall
som farligt avfall
Länsstyrelserna bör samordna sin syn på form och villkor för olika ekonomiska säkerheter i
samband med tillstånd för gruvverksamhet.
Läs mer på www.riksrevisionen.se
puplikationsservice@riksrevisionen.se

NATURSKYDDSFÖRENINGENS MINERALPOLICY
Antogs av riksstyrelsen i oktober och publicerades samma dag som Riksrevisionens rapport
den 15 december 2015.
Policyn är utarbetad av en gruvarbetsgrupp inom föreningen, där Jonas Rudberg varit
sammankallande och sakkunnig. Vår föreläsare i projektet Olle Holmstrand från Västra
Götaland och Troels Hoffmann från Tranås/Jönköpings län har varit representanter i gruppen
tillsammans med representanter från övriga län.

Policyn tar upp 7 övergripande ståndpunkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Respektera naturens ramar
Bevara naturens vitala processer, kretslopp och mångfald
Bevara skönhets- och upplevelsevärden
Respektera urfolks och lokalbefolkningars rättigheter
Minimera behovet av nybrytning av mineral
Minimera belastningen av farliga kemikalier
Låt varje näringsgren bära sina egna miljökostnader
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Policyn föreslår även en ”mineralhierarki”, analogt med avfallshierarkin:





Förebygg nybrytning av mineraler
Återbruka material och produkter
Återvinn redan brutna mineral
Nybrytning får bara ske på vissa villkor
Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se

Vi ser det mycket positivt att Naturskyddsföreningen nu fastslagit en tydlig policy för gruvor
och mineraler.

EU’s RAMDIREKTIV FÖR VATTEN (Vattendirektivet)
Direktivet anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalité och tillgång på
vatten. Infördes i Svensk lagstiftning 2004 genom 5 kapitlet i miljöbalken. Brister i
vattenmiljön ska åtgärdas och målet var att god vattenstatus skulle uppnås 2015. Ansvarar
gör fem länsstyrelser som är Vattenmyndigheter. Redovisat kartläggning 2019, 2015. Nästa
kommer år 2021.

”Bremerdomen” en vägledande dom i EU-domstolen
Togs den 1 juli 2015 och tog ställning till hur begreppet ”försämring av status” i
vattendirektivet ska tolkas. Domen innebär att man inte får ge tillstånd till verksamheter som
riskerar försämra vattnets ytvatten, ekologi eller kemi. Försämring av en faktor räcker för att
inte meddela tillstånd. Denna dom borde ge stöd för det skydd av vattnet i Vättern och
Svartån mot gruva i Norra Kärr som vi driver i projektet.
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STUDIECIRKEL I TRANÅS
12 personer deltar i en studiecirkel inom
projektet Svartåns flöden mot gruva.
Studieledare är Troels Hoffmann, Ingegerd
Sundberg och Gudrun Käll. Sju träffar
genomförs under januari och februari.
Intresset och engagemanget är stort och
alla i cirkeln bidrar till en mycket grundlig
kunskapsbas om gruvplanerna för Norra
Kärr.

MOTIONER TILL NATURSKYDDSFÖRENINGENS RIKSSTÄMMA
Naturskyddsföreningen i Tranås har lämnat in fyra motioner till årsstämman i Norrköping den
17-19 juni. Alla är kopplade till gruvdrift och vattenskydd. De har följande rubriker:
1.
2.
3.
4.

Gör skyddet av Vättern till överordnat riksintresse
Öka regeringens kännedom om vår (NF’s) nya mineralpolicy
Strategi för hantering av gruvavfall
Skapa geologiskt naturreservat av Norra Kärr, Gränna

Länsförbunden i Jönköping och Örebro stödjer samtliga motioner, Östergötland 2, 3 och 4,
Skaraborg 1 och 2 och kretsen i Bankeryd stödjer alla fyra motionerna.
Vill ni veta mer om innehåll, se Naturkontakt, eller kontakta oss i arbetsgruppen Värna
vattnet, se sist i nyhetsbrevet.

TASMANS SÖKER FÖRLÄNGT UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND, ÖVERKLAGAT
TILL FALU TINGSRÄTT
Detta är överklagat av Urbergsgruppen och Naturskyddsföreningen i Tranås har lämnat in ett
yttrande. Tasman Metals AB har via sitt ombud besvarat överklagan och ärendet är under
utredning.
Urbergsgruppen menar att företaget vilselett närboende och myndigheter, eftersom PFS
(Pre-Feasibility Study) inte motsvarar tidigare information vid samråd och ansökt
bearbetningskoncession. PFS som visar att processvattnet planeras föras mot Svartån
istället för Vättern, är inte presenterad för myndigheter. Ombudet anger att skälet till detta är
att denna PFS endast är avsedd för "bolagets styrelse och aktieägare”.
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TASMAN ANSÖKTE I AUGUSTI 2015 FÖRLÄNGT TILLSTÅND FÖR
PROVBRYTNING
Har handlagts av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Östergötland.

Den 12 februari återkallade Tasman Metals AB denna ansökan!
Det var denna ansökan Jönköpings kommun sade nej till i sitt yttrande. Tranåskretsen
lämnade också in ett yttrande om att ansökan borde avslås, på samma grunder som
Jönköpings kommun angivit, nämligen ekonomin i företaget.

RÄTTSPRÖVNING AV BERGMÄSTARENS BESLUT ATT BEVILJA
BEARBETNINGSKONCESSION ENLIGT MINERLALLAGEN VID NORRA KÄRR
HFD - Hösta Förvaltnings Domstolen (fd Regeringsrätten) har den 22 februari, efter ca två
års process, fattat beslut i ärendet.

Domstolen upphäver Regeringens beslut att bevilja Tasman
bearbetningskoncession
Regeringens beslut var överklagat av Sakägare (boende), Visingsörådet samt av
Naturskyddsföreningarna runt Vättern genom Miljöjurist Gunilla Högberg Björck som ombud.
Ärendet har handlagts av Näringsdepartementet på Regeringskansliet 2014 och ytterligare
2015 på begäran av HFD. Föredrogs av Justitiesekreterare och har sedan varit i fortsatt
beredning av HFD’s domare till 22 februari.
Domstolen grundar beslutet på att alla anläggningar inte fanns beskrivna i ansökan och att
hänsyn inte tagits till Natura-2000. Det skulle varit gjort före beslutet av Bergsstaten och
regeringen, enligt gällande lagstiftning.

HFD’s beslut betraktas som unikt. Det kan inte överklagas och måste följas av alla i
liknande processer = prejudicerande.
Detta är det mest positiva som hänt för oss som vill skydda Vätterns och Svartåns vatten och
den fantastiska natur som omger dem.
Andra processer går vidare och Tasman Limited kan söka nytt bearbetningstillstånd,vilket
deras VD Mark Saxon meddelat i en kommentar. Vårt arbete behövs även i fortsättningen,
tills ett definitivt stopp på planerna meddelas.

Vårt arbete mot gruvetableringen fortsätter. Vi måste värna våra vatten!
En gruva, som är den ultimata miljöförstöringen hundratals år framåt,
ska inte få riskera vårt viktigaste livsmedel – vattnet!
Märta Svärd
Ordförande Tranås Naturskyddsförening
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Har du frågor kontakta:
Torsten Svärd 070-697 25 37, Mail: totte1922@live.se
Troels Hoffmann 0140-31 11 43
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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