
 
 

Pressmeddelande   2018-01-29 

Elden fortsätter brinna för Unden 
Arbetet fortsätter för att freda källsjön Unden, Tiveden och Gränsbygden mot 

prospektering och en framtida gruvbrytning. Fem kommuner har lyssnat på 

bygdens röst och vilja och har överklagat beslutet till Förvaltningsdomstolen att ge 

European Cobalt Ltd ensamrätt att undersöka förekomsten av nickel, kobolt, zink, 

koppar och guld.  Dessutom har budskapet nått den australiensiska aktie-

marknaden och investeringar avråds. 

Samtliga kommuner som gränsar till sjön Unden, Gullspång, Karlsborg, Laxå och Töreboda 

kommuner samt Mariestads kommun har överklagat Bergsstatens beslut. Det har också ett 15-tal 

föreningar och företag gjort liksom nära 50 privatpersoner i området utöver de markägare som 

direkt påverkas i inmutningsområdet. 

Det är ett kraftigt och tydligt budskap som sänts ut och det visar att Vi som brinner för Unden är en 

kraft att räkna med. Budskapet har också nått den Australiensiska aktiemarknaden. På ett 

australiensiskt aktieforum, Hot Copper, avråds investeringar i European Cobalts Ltd. 

https://hotcopper.com.au/threads/protests-against-the-exploration-permit-at-

havsmon.3875897/#.WmsKpajibIV  

Den 4 februari tänder Vi som brinner för Unden återigen en eld för den klara källsjön. Vi samlas  

kl 15 och tänder en eld vid Undens nordöstra strand, mittemot Krokön. Se mer i bifogad inbjudan.  

Namninsamlingen mot prospektering och gruvbrytning; Inga gruvor vid Unden har nu fler än 2400 

påskrifter i en bygd som inte har fler invånare. Facebookgruppen har nära 1000 medlemmar och 

kampen går vidare.   

För mer information, vänligen kontakta Martha Thernsjö, för Arbetsgruppen Vi som brinner för 

Unden, 0762090945, martha@marthaochanders.se  

Bakgrund 

Bergstaten har gett European Cobalt Ltd ensamrätt att undersöka förekomsten av nickel, kobolt, 

zink, koppar och guld i ett 868 ha stort område söder om sjön Unden i Tiveden. Företaget är 

framförallt ute efter kobolt, vars pris skjutit i höjden då mineralen används till batterier i elbilar och 

efterfrågan ökar för varje dag. Havsmon, Igelstad och Fräckestad befinner sig i det inmutning-

sområde som berörs i första hand.  

Besök gärna www.visombrinnerforunden.se och Facebookgruppen Vi som brinner för Unden.  

 

 

 
Vi som brinner för Unden är till för att samla människor, intressen och 

information kring Unden. Vi vill visa vårt motstånd mot prospektering och 

eventuell gruvbrytning i närheten av Unden. Vi hoppas att detta kan 

inspirera fler till ett enkelt engagemang från hjärtat! 
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