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Styrelsen 
Lasse Lindfors Nässjö    Ordförande Simon Söderstedt Tranås   Vice ordförande   
Marianne Frick Vaggeryd   Sekreterare      Elin Haard Jönköping  Ledamot 
Anders Svensson Värnamo   Kassör            Marita Melin Gnosjö    Ledamot 
      Suzanne Schöblom Tranås Ledamot 
Sarah Forsén har flyttat. Suzanne Schöblom går in som ordinarie ledamot. 
 

Digital mobilisering – ”Hemsidesprojektet”   -  Nu kör vi igång!! 
Styrelsen har beslutat att starta analysdelen av projektet ”digital mobilisering” där 
hemsidorna och stöd för kretsarna med hemsidesarbetet ingår. 
Styrelsen har gett Bosse Bergenholtz, Värnamo, uppdraget att som vår expert genomföra 
analysdelen av projektet.  
Informera hemsidesansvariga, de som hanterar medlemsregistret och andra som jobbar 
med era digitala delar. Förbered kontaktuppgifter så går första samtalet smidigare. 
 

Analysfasen innebär att genom samtal med - och kanske besök hos - samtliga kretsar 
undersöka intresset och kompetensen hos kretsarna inför beslut om Länsförbundets 
eventuella start av genomförandefasen för kommunikationsprojektet. 
I den eventuella genomförandefasen skissar Länsförbundet på att under två - tre år kunna 
erbjuda olika former av stöd. Dessa stöd är avhängigt av vad som framkommer under 
analysen. 
Exempel på stöd som diskuterats är utbildning, hjälp vid inmatning på t.ex. hemsidan och 
liknande. 
 

Bosse Bergenholtz kommer att kontakta kretsarna och hans uppdrag är att i samtalen lyfta 
frågor runt; 
Hemsidan – har kretsen någon ansvarig, finns rätt kompetens, hur ser kretsen på 
framtiden? 
Naturkontakt – framför allt filbiblioteket för ev. lagring av kretsens dokument. 
Medlemsregistret Rutger – kan kretsen detta och använder man det? 
Kalendern som hanteras via Rutger – kan kretsen detta och använder man det? 
Sociala medier som Face Book – är det något man använder och vad tror man om 
framtiden? 
 

Det är viktigt att i analysfasen diskutera hur kretsarna uppfattar projektet. Vilken hjälp och i 
så fall i vilken form anser kretsarna behövs.  
Det är också väsentligt att i analysfasen få en klarare bild av vilka av våra stödsystem 
kretsarna använder och om man inte använder något av systemen – varför man inte gör 
detta. 
 

Det är styrelsen som gett Bosse uppdraget och som ansvarar för frågeställningar och 
liknande.  
I Bosses arbete ingår att ta emot synpunkter men det är styrelsen som fattar beslut. 
 

Styrelsen tror att det genom effektivare kommunikation finns en potential att både nå ut till 
medlemmar, allmänhet och beslutsfattare samt att öka samarbetet mellan kretsarna. 
 

https://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se/
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Region sydost är borta – Vad händer nu? 
De fem Länsförbunden inväntar beslutet om ekonomiskt kompensation i riksstyrelsen. Nästa 
möte i Riksstyrelsen där frågan tas upp är 26/11.  
Vi får återkomma. 
 

Länsförbundets historia 
Det insamlade materialet till en historiebeskrivning inför jubileet blev liggande utan åtgärd.  
Styrelsen konstaterar nu att vi trots olika försök inte hittar några vägar framåt. 
Materialet planeras att sparas i obearbetat skick på Länsförbundets hemsida. 
 

Klimatgruppen – Olle Mill 
Klimatgruppen fortsätter sitt arbete och arbetsgruppen träffas 23/11. 
Klimatgruppen når ni via Olle Mill tel. 070- 339 78 36  el.  mill.savsjo@gmail.com  
 

Järnvägsgruppen – f.n. Marianne Frick 
Styrelsen avvaktar till efter årsskiftet med försöket att kalla till en nystart och information 
om aktuellt läge i både de nationella banorna och den regionala kollektivtrafiken. 
Intresserade hör av sig till Marianne Frick. marianne.frick@me.com   el.   072- 565 91 90 
 

Skogen och strandskyddet 
Just nu är det ju dystert i politiken runt skogen och strandskyddet. Vi får en sista möjlighet 
när väl propositionerna skall igenom riksdagen, men positioner och därmed röster verkar 
cementerade just nu. 
Länsförbundet har skrivit några olika inlägg och svarat på debattinlägg i Jönköpingsposten 
m.fl. tidningar. 
Med texten i skogspropositionen blir våra inventeringar än viktigare och det vore bra att ha 
en förteckning över dom i länet som kan inventera om det dyker upp akuta frågor – vilket 
det tyvärr gör. 
Era inventerare och Synpunkter runt inventeringsfrågan skickar ni till mig 
li.lindfors@telia.com   el.  070 - 515 25 01 
 

Kretsstyrelsedag i februari 
Styrelsen vill förvarna om en kretsstyrelsedag i februari. 
Tid och plats ännu inte bestämt. 
 

Nästa Länsstämma blir fysiskt – rätt månad är April. 
En uppmärksam läsare noterade att jag skrivit fel månad för Länsstämman. Tack! 
Exakt tid och plats är ännu inte bestämt men kretsarna kan börja fundera på hur Länsförbundets 
styrelse skall se ut och vilka frågor kretsarna ser som högst prioriterade. 
Valberedningen utgörs av: 
Lisbeth Karlsson, Vaggeryd   Samordnare  lissen.carlsson@gmail.com         070- 271 90 52, 
Peter Thorén, Värnamo  Ledamot        peter.thoren71@gmail.com        070- 676 69 61 
Torsten Svärd, Tranås  Ledamot        torsten.svard@outlook.com       070- 697 25 37 
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Norra Kärr – aktuellt läge av Göran Liljenström november 2021 
I maj avslog Bergsstaten gruvföretaget Leading Edge’s ansökan om bearbetningskoncession 
för sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr. Grunden för avslag är att gruvföretaget brister i 
att ansöka om Natura 2000 tillstånd. Detta trots att de har haft mycket lång tid på sig att 
komplettera sin ansökan. 
Beslutet har överklagats till regeringen som ännu inte yttrat sig i ärendet. 
Gruvföretaget har bytt ut sitt svenska bolagsnamn till GREENNA Mineral AB (tidigare 
Tasman Metals AB). 
I juni presenterades ett nytt upplägg i en teknisk rapport: Preliminary economic assessment 
of Norra Karr rare earth deposit and potential by-products, Sweden. 
 

Två större förändringar framkommer.  
Dels avser man att flytta del av anrikningen av malmen till annan ort, i förslaget Luleå. Det 
innebär att mekanisk bearbetning (krossning samt malning) och magnetisk separation ska 
ske på Norra Kärr. Vidare anrikning med hjälp av starka kemikalier (svavelsyra) och flockning 
ska ske utanför Norra Kärr och det gigantiska sandmagasinet som ursprungligen planerades 
kommer inte att anläggas.  
Dels avser man att även sälja andra mineral utöver de sällsynta jordartsmetallerna. Ett 
industrimineral som heter Nepheline och används bl.a. i samband med glastillverkning, 
fyllmedel och eldfasta material. 
 

Även med det nya upplägget är det stora oklarheter och risker både under och efter 
gruvdriften samt den bestående skadan i naturen som kommer att vara i evig tid. 
Det är fortfarande enorma mängder berg som ska friläggas genom sprängning, därefter 
krossas och malas till pulver.  
Frågan om sandmagasin kan inte helt avfärdas förrän slutligt upplägg presenteras. 
Regnvatten som lakar ur de berg- och processrester som man lämnar efter sig. I resterna 
finns flera olika ämnen och bl.a. Thorium och Uran som vi verkligen inte vill ska sprida sig till 
Vättern och Svartåsystemet. 
Hur ska grundvattenfrågan hanteras? Det kommer att bli en stor påverkan när gruvan ska 
bryta sig ner genom berget och vatten måste pumpas upp ur gruvan och släppas ut i 
Adelövsån som gruvföretaget planerar. 
Problem med buller- och damm när uppemot 100 tunga lastbilstransporter per dag planeras 
för att forsla ut material för vidare förädling och försäljning.  
 

Så det finns all anledning att vara fortsatt vaksamma och skapa opinion mot planerna på 
att anlägga en gruva i Norra Kärr som hotar Natura 2000-områden, Vättern vilken är en 
dricksvattentäkt för hundratusentals människor och även vattensystemen österut (Svartån, 
Ralången och Noen) och i förlängningen Östersjön. 
 
 

Avslutningsvis – hela Länsnytt 
Synpunkter och tankar allmänt tar ni via mig  li.lindfors@telia.com   el.  070 - 515 25 01 
 

Lasse Lindfors 
Ordförande Jönköpings Länsförbund 
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