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Vårdkasar tänds för sjön Unden i Tiveden!
Bergsstaten ska i dagarna fatta beslut om förlängning av undersökningstillståndet för
koboltbrytning i Havsmon, Igelstad och Fräckestad vid sjön Undens södra strand.
Den 22 november kommer återigen vi som bor runt sjön att tända vårdkasar, precis som vi gjorde
när kampen för sjön började. Och precis som vi gjorde då kommer vi att överklaga Bergsstatens
beslut om det blir en förlängning.
För drygt tre år sedan gav Bergsstaten det australiska företaget European Cobalt Ltd rätten att
undersöka förekomsten av bl a 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 nu
ansökt om förlängning med ytterligare tre år.
”Blir det ja från Bergsstaten kommer vi överklaga till Förvaltningsdomstolen precis som vi gjorde
förra gången”, säger Margareta Hildingsdotter, en av de markägare som bor i inmutningsområdet.
”Vi tänder vårdkasar runt sjön för att visa att elden för Unden fortfarande brinner. Vi ger oss
aldrig”, avslutar hon.
”En gruva i Havsmon kommer självklart förorena hela Unden, så detta är en angelägenhet för oss
alla som bor runt sjön och dessutom rinner Undens vatten ut i Vättern”, säger Anders Tivell, boende
öster om sjön.
Med anledning av regeringens nya restriktioner om att max åtta personer får samlas kommer
inga allmänna vårdkasar tändas utan den som vill tänder en eld eller ett ljus för Unden
tillsammans med sina närmsta familjemedlemmar, dock max 8 personer. Läs mer här.

Bakgrund
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.
För mer information och frågor, vänligen kontakta:
Anders Tivell, 0704036034, anders.tivell@gmail.com
Margareta Hildingsdotter, 0706519686, margareta.hildingsdotter@gmail.com
www.visombrinnerforunden.se , https://www.facebook.com/groups/visombrinnerforUnden

