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Nuläget

• Bergsstaten i Luleå ska i dagarna besluta om förlängning av undersökningstillståndet 
för koboltbrytning i Havsmon 1 som omfattar delar av byarna Havsmon, Igelstad och 
Fräckestad. Undersökningstillståndet är sedan tidigare köpt av EUCO Resources AB 
från European Cobalt Ltd.

• Med anledning av detta samlas bygden åter runt vårdkasar söndagen 22/11 kl. 17 för 
att uppmärksamma att sjön Unden fortfarande står under hot och för att visa att vi på 
intet sätt har slutat kämpa.

• Om Bergsstaten beviljar ansökan om förlängt undersökningstillstånd kommer sak-
ägare, företrädda av miljöjurist Gunilla Högberg Björck, att överklaga till Förvaltnings-
domstolen. Det kommer även övriga boende och föreningar runt sjön att uppmanas 
göra.

Bakgrund

• För tre år sedan fick bolaget European Cobalt Ltd undersökningstillstånd för ett 860 
hektar stort område vid Undens södra strand i Havsmon, Igelstad och Fräckestad.

• Ingen undersökning har dock gjorts av bolaget, tack vare dels vårt lokala motstånd att 
rädda Unden som blivit vida känt, dels den juridiska processen med överklaganden till 
Förvaltningsdomstolen.

• Bolaget har numera gjort en omkonstruktion och bildat ett svenskt bolag, EUCO 
Resources Sweden AB, och Bergsstaten beviljade 28/3 2019 överlåtelsen av under-
sökningstillståndet Havsmon 1 och ytterligare fem undersökningstillstånd från 
European Cobalt Ltd till EUCO Resources Sweden AB. Båda bolag har samma adress: 
c/o GeoPool AB, Box 131, 776 23 Hedemora.

Historiska fakta

• Vårdkasar tändes runt Unden. När European Cobalt Ltd för mer än tre år sedan fick 
sitt undersökningstillstånd reagerade alla som bor runt Unden starkt och den 19 
november 2017 samlades fler än 500 människor och tände fler än 35 vårdkasar runt 
sjön.

• Budskapet om vårt motstånd nådde den Australiska aktiemarknaden. På ett 
australiensiskt aktieforum, Hot Copper, avråddes investeringar i European Cobalt Ltds 
på grund av extra kostnader och ekonomiska risker med en trilskande lokalbefolkning. 



Det är intressant att information om vårt motstånd når fram till eventuella investerare.
För vilka investerare vill ha med en ”bråkig” bygd att göra?

• Sakägarna överklagade till Förvaltningsdomstolen, alltså de som bor inom in-
mutningsområdet och som därför har rätt att yttra sig.

• Icke sakägare överklagade också. Ett 50-tal privatpersoner och ett 15-tal föreningar 
överklagade också, trots att de inte får överklaga. De menar att förorenas sjön så 
drabbar det alla som bor i bygden, inte bara de som bor inom inmutningsområdet.

• Juridisk hjälp från den bästa. Gunilla Högberg Björck är en av Sveriges främsta miljö-
jurister och hon företräder oss i den juridiska processen. Gunilla arbetar för när-
varande med fler än tio gruvärenden och täkter förutom Havsmon 1.

• Kommunerna överklagar. Gullspång, Karlsborg, Laxå, Töreboda och Mariestad yttrade 
sig också om Bergsstatens beslut. Noteras bör att det endast är Karlsborgs kommun 
som är sakägare och som alltså har juridisk rätt att yttra sig.

• Flera stormöten har hållits med starka nationella röster i gruvärenden, såsom Arne 
Müller, journalist och författare, Eva Lotta Helsdotter, expert på gruvors miljöpåverkan
med fokus på vattenmiljön och miljöjurist Gunilla Högberg Björck.

• Kommunalt veto. Alla fem kommunerna uppvaktas med medborgarförslag om att 
kommunen ska kräva en lagändring så att kommunen ska kunna säga nej till en gruva. 
Kommunen har kunskap om vad som händer i kommunen och kan se vilka andra 
intressen som körs över och kanske förstörs när Bergsstaten tillåter en gruva. Samtliga
kommuner godtog medborgarförslagen och några skrev till Miljödepartementet och 
någon till Sveriges Kommuner och Regioner. Men hittills har inget hänt.

• Namninsamlingen mot prospektering och gruvbrytning, Inga gruvor vid Unden, har 
fler än 2400 påskrifter om man lägger samman den digitala och den fysiska listan. (I en
bygd som inte har fler invånare!)

• Facebookgruppen Vi som brinner för Unden har fler än 1000 medlemmar och 
aktiviteten i gruppen är hög.

Vi som brinner för Unden

• Hemsida finns som heter www.visombrinnerforunden.se.

• Vi som brinner för Unden har en egen logotyp:

 

https://www.mittskifte.org/petitions/inga-gruvor-vid-unden
http://www.visombrinnerforunden.se/
https://www.facebook.com/groups/visombrinnerforUnden/


• Arbetsgruppen. En löst sammansatt arbetsgrupp träffas för att hålla samman arbetet 
för att rädda Unden. Vill du vara med i arbetsgruppen? Kontakta Martha, 
martha@marthaochanders.se, eller någon annan du känner i arbetsgruppen.

• Har du frågor? Skicka ett mejl via hemsidan www.visombrinnerforunden.se.

• Vill du ha utskick? Registrera dig på hemsidan för nyhetsutskick.

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!
www.visombrinnerforunden.se
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