
Norra Kärr 

Det är och har varit en hel del aktiviteter kring Norra Kärr och Vättern. 

Greenna Mineral (fd Tasman), företag som vill bryta malmen på Norra Kärr, har meddelat att de ska 

påbörja en Natura 2000-ansökan för att kunna få en bearbetningskoncession. Detta efter att Högsta 

Förvaltningsdomstolen avslagit ett annat bolags överklagan i samma ärende, Bolidens Laver-gruva. 

Samtidigt pågår en utredning om lagändring som berör tågordningen för en ansökan om gruvdrift så 

det är fortfarande osäkert vad Greenna Mineral tänker göra, kanske väljer de att avvakta istället. 

De kommande, i skrivande stund, regeringspartierna har ju aviserat att de vill se förenklingar och 

snabbare tillståndsprocesser så det känns fortfarande som om det är mörka moln på himlen.  

 

Under sommaren, 25/7–7/8, genomfördes en fantastisk Budkavle runt Vättern för att 

uppmärksamma och samla motståndskrafterna. Den fick fint gensvar och förhoppningsvis har 

medvetenheten om hoten mot Vättern öket betydligt. 

Budkavlen har dokumenterats och finns på youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=v584YVs0wlU&t=82s 

 

Strax före valet meddelade Jönköpings kommunalråd Mona Forsberg att alla politiska partier i 

Jönköpings kommun nu tillkännagivit i en enkät att de är emot en gruva i Norra Kärr. Det betyder att 

både Ödeshögs kommun och Jönköpings kommun säger nej till gruvan i Norra Kärr. 

Det är fantastiskt bra och förhoppningsvis ska det nyss genomförda valet inte förändra partiernas 

inställning. 

 

Vårdkasar och klockringning 

För 10 år sedan tändes vårdkasarna och kyrkklockorna ringde för att varna för hoten mot Vättern 

arrangerat av Aktion Rädda Vättern. 

Nu är det dags igen och den 7e oktober klockan 19.00 planeras att åter tända vårdkasarna och låta 

kyrkklockorna mana till vaksamhet mot planerna som hotar Vätterns vatten. 

Intresserade ska höra av sig till Roland Thörnquist ARV,  modell.utställningsteknik@gmail.com, för 

instruktioner och att kunna meddela var ni planerar att tända eldar. Eller samlas vid vårdkasar som 

någon annan tänder.  

OBS! Vårdkasar kan bara tändas om det är säkert så att inte elden sprider sig eller marken/hällar 

förstörs. 

För 10 år sedan genomförde Aktion Rädda Vättern denna manifestation - Vårdkasar runt sjön. Nu är 

åter Aktion Rädda Vättern huvudarrangör för manifestationen. 

 

Föreläsning med frågestund  

https://www.youtube.com/watch?v=v584YVs0wlU&t=82s
mailto:modell.utställningsteknik@gmail.com


Söndagen den 9e oktober har vi möjligheten att lyssna på en av världens ledande experter inom 

området sällsynta jordartsmetaller då vi får besök av professor Julie Klinger från USA. Vi får också 

lyssna till miljöjuristen Gunilla Högberg-Björck som hjälper oss med det juridiska kring Norra Kärr.  

Urbergsgruppen står för arrangemanget. 

Tid och plats: 9/10 klockan 11.00 i UppGränna Byahus. Kostnad 100 kronor och då ingår fika. 

Intresserade anmäler sig till urbergsgruppen.grennank@gmail.com 
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