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Vättern för tiden 4 maj-31december2013 

Föreningens första verksamhetsår blev intensivt från början. Starten 
skedde mitt i Vättern kan man säga, genom att vårt första årsmöte hölls 
på Visingsö den 4 maj 2013. Arbetsgrupperna i de olika orterna har 
samlat in namn på de tre listorna vi har igång, och försökt informera 
allmänhet och politiker genom möten och tidningsskriverier. Under 
sommaren bildades en arbetsgrupp, som sammanställde ett remissvar 
mot Försvarets ansökan om utökade skjutdagar. Trots alla våra goda 
argument emot, föreslår nu Länsstyrelsen att bevilja 30 skjutdagar i 10 
års tid. Så verksamhetsåret slutar som det började, med att vi återigen 
samlar argument till ett avslag på Försvarets ansökan. Den här gången 
har vi advokathjälp för att kunna få stöd av EU:s lagstiftning om Natura 
2000 och Vattendirektivet. 

I Motala har ARV under året arrangerat två möten med information om 
gasprospekteringen samt medverkat vid en manifestation, som 
arrangerades av Motalas samtliga politiska partier. Innevånarna i Motala 
har vaknat i frågan om skiffergas tack vare ARV:s medvetna arbete. Idag 
finns en tydlig politisk opinion mot både gasprospekteringen och 
Försvarsmaktens övningsverksamhet, något som till stor del är ett resultat 
av vårt arbete.  

Runt Gränna och Jönköping har föreningen ordnat ett 20 tal möten och 
diskussionsträffar om gruvverksamheten. Dessutom medverkat vid ett 
flertal Rotarymöten och andra föreningars möten, exempelvis IKFF, för att 
informera om Vättern och vad som hotar Vättern.   

I Hjo har ARV-gruppen under året bedrivit opinionsarbete i samband med 
olika event såsom Earth Hour, slöjdmässan, marknader och kulturevent, 
där vi också samlat in många namnunderskrifter. Till stor hjälp är de gula 
västarna med ARV-loggan på, allmänheten känner lätt igen oss. Hjo-
gruppen har skrivit till politikerna i Miljösamverkan Östra Skaraborg och 
föreslaget ett ”alternativt svar” i försvarsfrågan. I september hade man en 
debattartikel i flera tidningar om dubbelspelet från kommunstyrelsen i Hjo 
och man har också ett flertal gånger medverkat i TV-intervjuer och Radio 
Skaraborg. Hjo-gruppen har haft en ganska stor tillströmning av 
medlemmar under hösten, och är mycket aktiva i kampen mot Försvarets 
skjutningar. 

Enar Andersson, Brevik samt en journalist stämdes av Försvaret inför 
domstol i november för att ha gått in på förbjudet område nära 



skjutplatsen vid Enebågen. De frikändes naturligtvis. Försvarsmakten 
misslyckades med att skrämma folk till tystnad genom åtalet, opinionen är 
ännu starkare nu efteråt. Det var ganska hygglig mediabevakning av 
detta, men vi har också hela tiden tipsat media om våra frågor och 
ställningstaganden. Breviksgruppen har haft en del möten ang. Försvarets 
remiss under sommaren. Man lyckades få bra opinionsbildning genom att 
media gjorde reportage om det plastmaterial som flöt upp på Enars strand 
och som fått mycket uppmärksamhet. Även vid inlämning av remissen om 
antalet skjutdagar var media alerta. 

Askersundsgruppen har haft ett par namninsamlingsaktiviteter och 
informerat allmänheten, folk kommer spontant fram och vill skriva på våra 
listor när vi har våra västar på oss.  Artiklar i tidningar skrivs t ex i 
Villaägareföreningens lokala tidning och gruppen har en egen plats på 
Naturskyddsföreningens hemsida för Askersund. Lokala media har följt 
upp inlämnandet av ARV:s svar till Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
även Radio Örebro har haft inslag om verksamheten. 

I Gränna öppnades ”Tittskåpet” för info till allmänheten lagom till 
Julskyltningen. Det lilla huset ligger utmed Brahegatan och har ett litet 
skyltfönster med en anslagstavla och en PowerPoint med aktuell info, som 
snurrar dygnet runt. Under sommaren – hösten fick Gränna ARV upp två 
stora informationsskyltar utmed motorvägen. 

Fältbiologerna vandrade för Vättern under sommaren, vilket engagerade 
ett flertal ARVare utmed vägen, och som samarbetade med Fältbiologerna 
kring demonstrationen ”Mot en gruvlig framtid” som genomfördes i 
Jönköping den 21 september. 

Ödeshögsgruppen har aktivt medverkat till att lokala grupper har startat i 
Gränna och Vadstena, samt varit särskilt aktiva under hösten när 
verksamheten i Norra Kärr började trappas upp. Mer än 30 möten och 
debatter har arrangerats. Man har medverkat i många intervjuer i radio 
och TV, även på riksplanet. Samarbeten med flera andra organisationer 
har startats. Planeringen för Gruvseminariet i Gränna 28/2-1/3 2014 har 
tagit mycket tid, eftersom många kontakter har behövts med olika 
experter och föredragshållare, och i samarbete med Grännagruppen. 
Markägarna runt gruvområdet har inte fått mycket information om sina 
juridiska rättigheter, där har ARV hjälpt till en bit på vägen. Vår 
ordförande Johan Elwing har dragit ett tungt lass med detta. 20000 
flygblad har delats ut under året som gått. 

Hemsidan har bytts ut under sommaren, genom ett företag i Motala som 
har hjälpt oss, men vi är inte riktigt nöjda med den. Det saknas en 
funktion, där man kan skriva in sig som medlem. Facebook-sidan 
uppdateras flera gånger i veckan stundtals, när det har hänt saker som vi 



behöver informera om. Den har mer än 2400 följare, vi har haft en ökning 
med över 200 nya ”gillare” per månad sen i somras.  

Sista lördagen i oktober deltog ett 20-tal av våra medlemmar i en stor 
demonstration i Stockholm för att Minerallagen ska ändras, så att 
kommuner och enskilda får möjlighet att påverka prospektering och 
brytning. 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet uppskattningsvis 400, fördelat på 
166 enskilda, 58 familjer och 7 företag/ föreningar. Intäkter har under 
året varit 48 200 kronor, utgifter preliminärt 4574 kronor. Överskottet ska 
vi använda för verksamheten. Nya medlemmar strömmar till hela tiden.     
  
Förening ARV har fått pengar från Hopajola i Örebro län och från 
Naturskyddsföreningen, för att med advokathjälp kunna driva Natura 
2000-lagstiftningen mot Försvarets och gruvnäringens intressen. 
Dessutom hjälpa de små markägarna runt gruvan att hävda sina 
rättigheter.  

Visingsörådet hjälper också till på sitt sätt att föra kampen för ett rent 
dricksvatten genom aktioner och skrivelser. ARV kommer också att få ett 
miljöpris från Lions i östra Sverige som ska mottagas den 29 maj 2014. 

Slutord: 

Styrelsen vill med dessa rader tacka alla, som på många olika sätt hjälpt 
till att sprida information om vår kamp för rent vatten. Det har handlat om 
att synas och höras i olika media, att skriva insändare och debattartiklar 
mm, att anordna namninsamling och lokala informationer. Exempelvis 
hade vi över 23000 namn i januari 2014 på listan mot Försvarets 
skjutdagar.  När man är några eldsjälar som jobbar rent praktiskt har man 
ju också väldigt roligt tillsammans. Att få så mycket uppskattning från 
”folk ute på sta´n”, som tycker att vi gör ett bra jobb, känns väldigt 
positivt.  

Medlemsvärvningen är en viktig del av verksamheten och bidrar till att vi 
kan få en stabil ekonomi, så vi kan anordna större föreläsningar och andra 
arrangemang. Kunskapsuppbyggnad är en viktig del av verksamheten, för 
att vi ska kunna berätta för allmänheten på ett seriöst sätt om de olika 
hot som finns mot Vättern. Vi önskar den nya styrelsen för 2014 framgång 
i kampen för ett rent vatten i Vättern, utan skjutningar, gasborrning eller 
risk för föroreningar från gruvor. 
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