
      

      

Verksamhetsberättelse för 2016 för Aktion Rädda Vättern 

Att samla ihop vad vi åstadkommit under föregående år blev en glädjande upplevelse, med tanke på 

hur mycket ARV faktiskt har uträttat under året och sedan starten av vår förening. Striden med 

Försvaret fortsätter förstås och har grenat ut sig på olika verksamheter, men på både gruv- och 

gasfronten har vi haft framgång. Media har uppmärksammat vår kamp med inslag även i riks-TV, 

annars är det mest lokalt rapporterat, det gläder oss att journalisterna bryr sig om vad vi gör. Vi har 

också haft en stor tillströmming av nya medlemmar, som är det allra viktigaste för oss som förening, 

vi är nu en bit över 700. Ett stort arbete med många engagerade medlemmar pågick under 

sommaren och tidig höst med att överklaga beslutet från länsstyrelsen i maj att ge Försvaret tillstånd.  

Styrelse har under året varit Elisabeth Lennartsson, Bengt Eriksson, Ann-Sofie Andersson, Herman 

Donner, Rune Olsson, Roland Törnqvist och Christer Haagman. Nedan finns utförligare beskrivning av 

olika arbetsuppgifter vi har jobbat med. 

 

Gruvan vid Norra Kärr 

Det som gladde oss mest var domen i februari i Högsta Förvaltningsrätten, som upphäver 

Regeringens tillstånd för bolaget att prospektera i avsikt att öppna en gruva.  Det var en 

prejudicerande dom, som fick till följd att ytterligare 3 tilltänkta gruvprojekt stoppades.  Man hade 

inte lämnat in någon miljökonsekvensbeskrivning som gällde hela verksamhetsområdet med 

dammar, avfallshögar och anrikningsanläggning. Det måste man göra när området omfattas 

av regler för Natura 2000. I februari återkallade också Tasman AB sin ansökan om 

förlängning av tillståndet för provbrytning, vilket Länsstyrelsen i Jönköping beviljade.  

Under hösten har bolaget gått samman med ett annat bolag, Flinders, och bytt namn till 

Leadingedge (Framkanten kan det översättas med), som har ett projekt i Voxna i Hälsingland 

där grafit är metallen. Leadingedge har under hösten börjat intressera sig för kobolt och 

koppar som kan finnas i gamla varphögar på Venafältet i närheten av Zinkgruvan. Detta vet 

vi inte mycket om ännu.  http://leadingedgematerials.com/leading-edge- materials-stakes- 

the-vena- cobalt-project- in-sweden/         

Under 2016 har SGU gjort en ny vägledning om vad som ska finnas med när gruvprojekt ska 

startas. http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1623-rapport.pdf 

 



FMV 

Under hela våren förekom granatskjutningar ut över Vättern en gång i månaden. FMV fick tillstånd 

från Länsstyrelsen i Västra Götaland gång på gång. ARV:s styrelse försökte överklaga och stoppa 

detta, men fick hela tiden olika svar. Ibland skulle vi kunna få överklaga, men då var skjutningen 

redan över, ibland så var besluten inte överklagningsbara.  Slutligen gjorde ARV en anmälan till JO om 

hanteringen av hela processen, där vi menade att hanteringen inte var rättssäker. Länsstyrelsen har i 

svaret till JO erkänt fel i vissa delar av handläggningen, ännu har inte kommit något JO-beslut. 

Under september fick vi reda på att en ansökan om en period med granatsprängningar under vecka 

44, mitt i rödingens lekperiod, hade lämnats in av FMV. Denna ansökan hade legat på Länsstyrelsen 

sen midsommar, men vid förfrågningar förnekades att det fanns någon, mycket märkligt tycker vi. 

Även denna ansökan gavs tillstånd, men den här gången fick vi överklaga och Mark- och 

Miljödomstolen gav oss rätt i att detta skulle förbjudas. Dagen före att skjutningen skulle börja 

beslutade Regeringen att inhibera skjutningen vecka 44. I skrivande stund har regeringen ännu inte 

kommit med sitt slutliga beslut angående v. 44. 

Försvarets flygskjutningar 

Den 18 maj beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland att ge tillstånd till flygskjutningar i 30 dagar 

med 69 000 skott och 150 raketer varje år under 10 års tid. Vi överklagade detta till Mark- och 

Miljödomstolen (MMD) och så gjorde också 5 kommuner, ett antal företag och föreningar och cirka 

100 privatpersoner. Ett intensivt arbete bedrevs för att hitta de argument vi ansåg skulle ligga till 

grund för ett avslagyrkande, som inlämnades till Mark-och Miljödomstolen den 20 juni, och som 

kompletterades ytterligare i oktober. Även ett antal enskilda sakägare boende nära skjutområdet 

finns med i överklagningen.   Strax för jul kom en uppmaning till enskilda överklagande, sakägarna, 

att lämna in en beskrivning om boendet på en karta och vilka besvär man ansåg sig ha med 

flygskjutningarna. MMD ville ha klart vilka som har talesrätt, den som bor för långt bort anses kanske 

inte som sakägare.  

För att understryka hur stort motståndet bland allmänheten faktiskt är, så passade vi också på att 

överlämna våra protestlistor, som vi jobbat med sen 2012, till domstolen vid en uppvaktning i 

augusti. Nu fanns 25 000 namn på listorna, alltså 7000 fler än vi tidigare lämnat till Länsstyrelsen i 

Göteborg. TV4 var där och sände ett inslag i riksnyheterna senare på kvällen. 

Flygplatsen i Karlsborg 

Försvaret ansökte 2012 om att få utöka antalet flygrörelser vid Karlsborgs flygplats från 2000 till 

10000 flygrörelser. Man fick inte tillstånd. Strax före jul återförvisades ärendet, som Försvaret hade 

överklagat, till Länsstyrelsen i Västra Götaland från regeringen, där det legat sen 2012. Länsstyrelsen 

hade avvisat ansökan pga att det saknades miljökonsekvensbeskrivning och beskrivning av 

alternativa platser. Mark-och Miljö-Domstolen (MMD) höll med länsstyrelsen, såvida det inte fanns 

särskilda försvarspolitiska eller militärstrategiska skäl för att inte beskriva alternativ. Regeringen 

körde över både länsstyrelse och MMD utan att redovisa några särskilda skäl. ARV kommer nu att 

bevaka ärendets hantering. 

 



Gasborrning 

Hösten 2015 gick licensen för gasborrning ute i Vättern ut och har ännu inte förnyats. Dessutom har 

ytterligare områden på land inte heller förnyats. Det kan vara den stora opinionen som påverkat dem 

att dra sig ur, samt att deras pengar tagit slut och lågt energihalt i gasen.  Men bevakningsbehovet 

från oss kvarstår. 

I SGUs regleringsbrev för 2017 anges tio nya regeringsuppdrag: SGU ska bland annat utreda ett 

förbud mot landbaserad olje- och gasutvinning, hållbar råvaruförsörjning i ett globalt perspektiv samt 

att ta fram kunskapsunderlag för grundvattenbildning respektive koldioxidlagring. 
http://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/regeringsuppdrag/ 

 

Vår hemsida 

Under tidig sommar upptäcktes att det hände konstiga saker på hemsidan: den hade kapats! 

Styrelsen beslutade att genast lägga ner den och hitta en säkrare lösning. Detta medförde givetvis att 

nya texter måste skrivas och det som fanns kvar måste uppdateras och säkras från virus och trojaner. 

Det är svårt att hitta utomstående textförfattare som har de kunskaper och det perspektiv som vi 

behövde, så beslutet blev att vi själva skulle göra det mesta skrivandet och med hjälp av en medlem 

upphandla en ny plattform. Med tanke på vår ekonomi så fick det inte heller kosta alltför mycket. 

Tyvärr har det dragit ut på tiden på grund av många andra saker, bland annat har vi svarat på en 

statlig utredning om förbättrat skydd för dricksvattentäkter, som vi skickade till Miljödepartementet. 

Svaret kommer att läggas upp på hemsidan när den blir klar. 

 Istället har vi försökt att ha stor aktivitet på vår Facebooksida, som är mycket välbesökt. Rätt ofta 

hör FB-läsarna av sig och vill ha information och material, som vi skickar via mail eller post. Ett par 

korta informationer om läget har också skickats ut till våra medlemmar för att kompensera för att 

hemsidan ligger nere. Vi vill här tacka för hjälpen att tipsa om artiklar att dela på FB. 

 

Medverkan på möten och föreläsningar 

Under året har vi varit inbjudna att berätta om vår verksamhet på flera orter, bl a Helsingborg, 

Linköping, Motala, Ödeshög, Vadstena och Hjo. Särskilt roligt var det, att i slutet av oktober bli 

inbjudna till en sammankomst som Vadstena kommun anordnade, där man bjudit in deltagare från 

alla kommuner runt Vättern. Efteråt var det en välbesökt manifestation på torget där 

kommunfullmäktiges ordförande berättade vad kommunrepresentanterna enats om under 

förmiddagen. Även kyrkoherde Torbjörn Åhlund och ARV fick några minuter att berätta om hur vi såg 

på Försvarets ansökan om utökad verksamhet. SVT Östnytt sände live från manifestationen och 

lokala media fanns på plats och intervjuade. 

Svenska kyrkan i Vadstena anordnade 9 oktober en pilgrimsvandring med efterföljande högmässa. 

Vädret var inte det bästa med regn och blåst, men deltagarantalet blev över förväntan. Ett seminarie 

hölls efteråt i kyrkan, en annorlunda möteslokal än vi brukar vara inbjudna till, och ARV fick berätta 



om de olika hoten mot dricksvattnet och vad vi just då hade på agendan, bland annat var vår 

överklagan om flygskjutningarna då aktuell att berätta om. Det var nästan på dagen (7 oktober) sen 

den första stora aktiviteten 2012, när vi hade vårdkasar och kyrkorna ringde i klockorna. 

Massmedia har flera gånger hört av sig och flera styrelseledamöter har intervjuats for olika artiklar 

och program. En reporter från en närradio gjorde en intervju med vår ordförande i Olshammar och 

sände den sedan efter redigering lokalt över Mullsjö. 

 Vätternrundan, marknader och lokala möten 

När vi får möjlighet att delta på olika mässor och marknader brukar vi försöka delta. På 

Kyndelsmässomarknaden i Vadstena har ARV deltagit några gånger, med information och namnlistor. 

Vår lokala grupp är aktiv och jobbar bra, bland annat tipsar de om artiklar i tidningar, som vi kan 

lägga upp på Facebooksidan, särskilt viktigt eftersom hemsidan har legat nere. Ett möte i Hjo 

samlade mycket folk, det var vår lokala grupp som anordnade mötet. 

Vätternrundan samlar mycket folk som är intresserade av vår information, några hundra namn på 

listorna brukar det bli samt nya medlemmar. Vi delade mässtält med Naturskyddsföreningen i Motala 

och samarbetar mycket bra med dem. Likaså har ARV ett aktivt samarbete med 

Naturskyddsföreningen i Tranås. På deras hemsida finns några filmer som handlar om gruvan i Norra 

Kärr. De fick en stor privatdonation och har kunnat bedriva ett omfattande studiearbete om gruvor 

och dess påverkan på naturen. Adressen här: https://tranas.naturskyddsforeningen.se/arkiv/filmer/ 

Rekommenderas att titta på. 

 

Slutord 

Som beskrivits ovan så saknas inte arbetsuppgifter för föreningen. Med alla våra medlemmars stöd 

och hjälp kommer den nya styrelsen att flytta fram positionerna även 2017. Många människor 

uppskattar det arbete som ARV gör, det får vi ofta höra ”ute på stan”. Många ”gilla”-markeringar 

kommer på Facebooksidan när vi exempelvis lägger upp kommentarer till artiklar eller annonserar 

någon aktivitet. Det känns bra att ha ett stort stöd av allmänheten. Det argumentet behövs när vi 

försöker påverka beslutsfattare att inte tillåta att dricksvattnet försämras, för det är ju det som är 

vårt mål. Stort tack för det gångna året till alla er som engagerar er för ett rent dricksvatten! Stort 

tack också till vår eminente ”kamrer” Björn, som håller ordning på medlemsregister och bokföring, 

utan ordning i finanserna skulle ARV inte kunna driva på för att nå vårt mål: Rent dricksvatten. 
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