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EUCO Resources ger upp koboltplaner vid
Unden
Det blir inget överklagande av Bergsstatens beslut att avslå EUCO Resources Sweden ABs
ansökan om att förlänga giltighetstiden på undersökningstillståndet i Havsmon:1.
Det innebär att beslutet står fast och att inte heller någon annan kan få undersökningstillstånd för
samma område det närmsta året. Bolaget hade fram till den 8/1 2021 att överklaga beslutet men
har alltså avstått från att göra det.
”I nätverket Vi som brinner för Unden blev vi både överraskade och lättade när Bergsstaten avslog
bolagets ansökan om förlängning men trodde nog att EUCO Resources skulle överklaga beslutet”,
säger Margareta Hildingsdotter, sakägare och aktiv i nätverket. ”Vi är övertygade om att vårt sätt
att leva rövare och att kämpa för sjön redan från början har varit starkt bidragande till att bolaget
drar sig tillbaka”, fortsätter hon.
Direkt när beskedet om gruvplanerna kom för tre år sedan tände lokalbefolkningen mer än 35
vårdkasar runt sjön Unden och fem kommuner i området skrev och begärde en lagändring som
skulle ge kommunerna vetorätt vid framtida gruvetableringar.
”Ja, allt vårt arbete att skydda Unden och vår livsmiljö nådde ända till Australien där det gav
rubriker på finanssajter för investerare, så det är klart att vårt arbete har bidragit till att bolaget nu
drar sig tillbaka”, säger Margareta.
Beskedet kom via Gunilla Högberg Björck, den miljöjurist som företrätt sakägarna under drygt tre
år och som parallellt driver ett tiotal liknande gruvärenden runt om i Sverige. Bland annat är hon
engagerad i Norra Kärr-ärendet vid Vättern.
”Förhoppningsvis dyker det inte upp något nytt bolag som är intresserat. Men om det skulle göra
det är jag beredd att åter företräda eldsjälarna runt Unden”, säger Gunilla Högberg Björck.
För mer information och frågor, vänligen kontakta:
Martha Thernsjö, 0762090945, martha@marthaochanders.se
Margareta Hildingsdotter, 0706519686, margareta.hildingsdotter@gmail.com
www.visombrinnerforunden.se , https://www.facebook.com/groups/visombrinnerforUnden
Bakgrund
För drygt tre år sedan gav Bergsstaten det australiska företaget European Cobalt Ltd rätten att
undersöka förekomsten av bland annat kobolt i ett 868 ha stort område. För att följa svensk lag har
European Cobalt bildat ett bolag i Sverige, EUCO Resources, som övertagit tillståndet och som
ansökt om förlängning med ytterligare tre år och nu fått avslag på sin ansökan av Bergsstaten.
Samtliga kommuner som gränsar till sjön Unden, såsom Gullspång, Karlsborg, Laxå och Töreboda
kommuner samt Mariestads kommun, har yttrat sig emot Bergsstatens beslut att ge European
Cobalt undersökningstillstånd till Förvaltningsdomstolen. Noteras bör att det endast är Karlsborgs

kommun som är sakägare och har juridisk rätt att yttra sig. Överklagade gjorde även ett 15-tal
föreningar och företag, liksom nära 50 privatpersoner i området utöver de markägare som direkt
påverkas i inmutningsområdet. Förvaltningsdomstolen avslog dock samtliga överklaganden.
Gunilla Högberg Björck, en av Sveriges främsta miljöjurister, företräder sakägarna i den juridiska
processen.
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