
5 år har gått sedan vi startade vår förening på 
Visingsö den 4 maj 2013. Men verksamhe-
ten påbörjades ett par år dessförinnan som 
ett nätverk, tills vi insåg att vi måste bilda en 
förening för att kunna driva juridiska proces-
ser. Mycket vatten har runnit ut vid Motala 
ström sen dess, men kampen för rent dricks-
vatten är viktigare än någonsin. Stödet hos 
allmänheten har ökat stort och nya medlem-
mar har anslutit sig hela tiden, vid årsskiftet 
var vi nära 1000 som var årets mål. Styrelse 
har under året varit Elisabeth Lennartsson, 
Bengt Eriksson, Ann-Sofie Andersson, Her-
man Donnér, Rune Olsson, Roland Törn-
qvist och Christer Haagman. 

Här nedan följer lite redovisning om de 
olika ärenden som vi jobbat mest med under 
det gångna året.

3 försvarsverksamheter 
nära Karlsborg

FMV
Regeringen har 
ännu inte tagit 
något beslut om 
granatskjutning-
arna under vecka 
44 2016 som 
inhiberades, ge-
nom att Mark-och 
miljödomstolen 
föreslog förbud 
för skjutningarna 
den veckan. Men 
på TV4-nyheterna 
den 17 oktober 
fick vi se hur man 
sköt minst 3 salvor 
med den stora 
Archerkanonen. 
Detta föranledde 
en åtalsanmälan 

mot FMV för att det inte varit något samråd 
som det står i deras villkor. Dessutom anser 
vi, att det är provocerande att skjuta innan 
det beslutats i det överklagade ärendet från 
oktober 2016, som regeringen har på sitt 
bord. Åklagarmyndigheten har tagit god tid 
på sig att besluta, men 2 veckor in på 2018 
kom besked att inget åtal väcks. Man anser 
att bevisläget är oklart på grund av dåligt 
utformat tillstånd. ARV har begärt överpröv-
ning.

Försvarets flygskjutningar
Det överklagade ärendet har hela året legat 
på Mark-och miljödomstolen i Vänersborg, 
som har uppmanat försvaret att komplet-
tera med en del handlingar. Under senhös-
ten kom den önskade redovisningen, som 
delvis innehöll sensationella uppgifter om 
stora mängder oexploderad ammunition på 
sjöbottnen (OXA som försvaret kallar det). 
Undersökningen var 5 år gammal och fanns 
inte med när länsstyrelsen i Västra Götaland 
skulle besluta om ansökan, vilket är högst 
anmärkningsvärt. Rapporten bevisade också 
det som vi hela tiden framfört, nämligen att 
det inte finns något slam som täcker över 
det metallskrot som blir kvar efter att skott 
skjutits ut över Vättern. Skrotet ligger fritt 
för vågskvalp och nötande mot bottnen och 
varandra, vilket vi anser ökar frisättningen av 
metaller till vattenfas. 

Under sommaren fick vi ett par foton 
skickade till oss. Motivet var ett stort antal 
ammunitionsrester, varav flera var rejält 
stora. Några ungdomar hade idkat dykning 
vid ett badtillfälle och plockat upp dem. Det 
var naturligtvis kul för dem att »fynda« 
militärt skrot, men de hade en otrolig tur 
att inget exploderade. Med den rapport som 
försvaret nu skickat in till domstolen ser man 
är det fullkomligt livsfarligt att plocka upp 
sådana »fynd«.  

                 

Aktion Rädda Vättern (ARV)
Verksamhetsberättelse för 2017 

Barnfamiljer hotas av granater i Vättern! 
Enligt rapport från SVT/Dalarna tar Överbefälhavare Bydén ”säkerheten på 
största allvar”. Men då gäller det säkerheten för deltagarna i konferensen Folk 
och Försvar. Hur vore det om överbefälhavaren någon gång funderade på 
säkerheten för barnfamiljer som badar i Vättern? 

Bifogad bild har skickats till Aktion Rädda Vättern från en familj som turistade i 
Västergötland förra året. Barnen var mycket stolta över allt militärt skrot de 
lyckats hitta på botten när de en solig sommardag badade i Vättern. 

För att tala försvarspolitiskt fikonspråk går det inte att utesluta att någon av 
dessa ammunitionsrester är en oexploderad granat. Enligt försvarets egen 
utredning av flygskjutmålet Hammaren utanför Enebågens badplats söder om 
Karlsborg är det till och med sannolikt. 

Sluta skjuta i Vättern! 

Aktion Rädda Vättern 

 

 
 

 

www.aktionraddavattern.se



Flygplatsen i Karlsborg
I december 2016 fick länsstyrelsen i Västra 
Götaland tillbaka en ansökan om att utöka 
flygverksamheten i Karlsborg från 2000 till 
10 000 flygrörelser från regeringen. Den 
hade 2012 avvisats både av länsstyrelsen och 
Mark- och miljödomstolen, därför att försva-
ret vägrade att redovisa alternativa platser i 
miljökonsekvensbeskrivningen. ARV pekade 
på ett antal krav som borde redovisas svar på, 
innan ärendet ens skulle kunna behandlas av 
Länsstyrelsen, och fick gehör för dessa, bl a 
PFOS-föroreningen från brandskum. Läns-
styrelsen hade ytterligare några utredningar 
som skulle redovisas.  När handlingarna 
inkom hade ARV rättighet att kommentera 
den och kritiken är skarp från ARV. För-
svaret blandar gamla och nya redovisningar 
om vartannat, en del saker gäller inte längre 
och annat är allmänt svammel. Svaret från 
ARV finns på vår hemsida, där vi samlar alla 
handlingar som gäller försvarets olika grenar.  
http://www.aktionraddavattern.se/hot1-
forsvaret/

Gruvan vid Norra Kärr
 Under året har vi väntat på att Tasmanbola-
get, som bytte namn till Leading Edge, skulle 
lämna in en miljöbeskrivning, som en del i 
sin ansökan att få starta en gruvverksamhet. 
Bolaget har sökt förlängning av tiden flera 
gånger, men till årsskiftet hade inte något 
lämnats in. Enligt uppgift har nu i mitten 
av januari handlingar lämnats in, hur detta 
utvecklas får vi rapportera om i medlemsin-
formationer under året som kommer. Tiden 
jobbar för oss med forskning om andra mate-
rial mm, så det är bra att det tar lång tid. Läs 
gärna alla handlingar på hemsidan: http://
www.aktionraddavattern.se/hot2-gruvan/

Gasborrning
En statlig utredning har konstaterat att 
det inte kommer att bli något problem att 
förbjuda borrning i alunskiffer efter olja eller 
gas. Nu väntar vi på att det ska komma ett 
förslag på riksdagens bord. Men trots det 
fortsätter Bergsstaten att ge tillstånd. Nu 
senast i Stenstorp utanför Falköping. Det lig-
ger inte nära Vättern och berör inte oss men 
är ändå oroande. Endast 3 tillstånd utanför 
Vadstena är giltiga fortfarande. Gripen Gas 
som äger rättigheterna har avnoterats från 
Aktietorget. På vår hemsida läggs ett förslag 
till motion upp, som vem som helst kan 
använda som underlag till egna motioner till 
de politiska partiernas riksdagsledamöter. 
http://resource.sgu.se/produkter/regerings-
rapporter/2017/RR1705.pdf

Protestera  
mot bullret  
över vättern
Kyndelsmäss lördag 3/2

Aktion Rädda Vättern

Tag med 
hörselskåpor!

www.aktionraddavattern.se

Samling på 
Stora torget  
i Vadstena 
kl 11:00

www.facebook.
com/RaddaVattern/



Koboltprospektering
Ett nytt intresse för prospektering av metall-
ler har väckts av att antalet elbilar ökar. I 
deras batterier behövs kobolt och litium. I 
Tiveden vid Unden dök ett australiskt bolag 
upp och fick tillstånd till prospektering av 
Bergstaten. Vi kunde ordna ett informa-
tionsmöte i Undenäs med författaren Arne 
Müller, som har intresserat sig för gruvbran-
schens baksidor, eftersom han deltog på ett 
gruvmöte med Tranås Naturskyddsförening 
dagen före. Resultatet blev en stor manifes-
tation med 35 eldar runt sjön, namninsam-
lingar och en arbetsgrupp som jobbar för att 
försöka avstyra att det kommer till brytning 
efter prospekteringen. Även vid Venafältet 
vid Åmmeberg har ansökan om prospekte-
ring tillåtits av Bergstaten, den gången för ett 
kanadensiskt bolag. ARV har överklagat det 
ärendet.  Koboltfyndigheter finns relativt 
ofta i södra Sverige, med närhet till tätbefol-
kade områden. 

Vår hemsida
Under de första månaderna av året lades ner 
ett stort arbete att få upp vår efterlängtade 
hemsida. Vi har massor av dokument på 
olika »avdelningar« från olika rättsproces-
ser. Det är viktigt att folk kan läsa både våra 
och t ex försvarets argument. I våra stadgar 
anges att vi ska arbeta efter Århuskonventio-
nen. Det betyder att människor ska kunna få 
information och kunna delta i den demokra-
tiska processen. Om viktiga dokument inte 
finns lätt tillgängliga så minskar ju demokra-
tin och tilliten till domstolar och myndighe-
ter. Sök på Dokument och därefter på olika 
kategorier.  Länk till Århuskonventionen:
http://www.naturvardsverket.se/Miljoar-
bete-i-samhallet/EU-och-internationellt/
Internationellt-miljoarbete/miljokonventio-
ner/Arhuskonventionen
Medverkan på möten och föreläsningar

Under året har vi varit inbjudna att berätta 
om vår verksamhet på många orter från 
Örebro i norr till Helsingborg i söder och 
från Stockholm i öster till Hova i väster. Det 
är väldigt roligt att diskutera med åhörarna, 
som brukar vara på alerten och ställa både 
många och ibland svåra frågor. Att vi blir till-
frågade om medverkan även långt bort bety-
der, att vi har nått ut med vårt budskap om 

rent dricksvatten, och därmed får vi också 
en större möjlighet att få tag i beslutsfat-
tare som kan hjälpa oss att skydda Vättern. 
ARV fanns t ex med i en artikel om Vättern i 
Havs- och Vattenmyndighetens tidning som 
är rikstäckande. Massmedia har flera gånger 
hört av sig och flera styrelseledamöter har 
intervjuats för olika artiklar och program. 
Både SVT och TV4 har haft inslag om ARV.

Marknader och lokala mö-
ten, Vätternrundan 
Det är viktigt att finns bland folk på markna-
der och mässor. På Kyndelsmässomarknaden 
i Vadstena har ARV deltagit några gånger. 
Vår lokala grupp där är aktiv, bland annat 
tipsar de om artiklar i tidningar, som vi kan 
lägga upp på Facebooksidan. Under hösten 
har vi haft flera föreläsningar och möten i 
Motala. Det har resulterat i ett gäng som vill 
gå en studiecirkel för att lära sig lite mer om 
vatten, försvar och gruvverksamhet.  Även 
här får vi hjälp med intressanta tidningsar-
tiklar som vi kan sprida via Facebook. Vi är 
mycket glada för den nya arbetsgruppen.

 Vätternrundan är alltid roligt att vara 
med på och där mycket folk långväga ifrån 
finns, vilket betyder att vår kamp för rent 
dricksvatten sprids över Sverige. De flesta 
är intresserade av vår information, ett antal 
nya medlemmar samt några hundra namn på 
listorna brukar det bli. Här får vi hjälp av bl a 
gruppen i Motala, så vi kan bemanna tältet vi 
brukar dela med Naturskyddsföreningen. 

Samarbeten med andra 
Vissa skolor har utbildning om att starta 
och driva företag och under hösten startade 
ett UF-företag på en skola i Motala, Glaz-
care heter det. De trycker ett motiv, »Make 
a difference«, på dricksglas och säljer på 



KOM MED!   Bli medlem! 
Medlemsavgift 100,- 

Bankgiro: 196-7157 
Swish: 123 694 80 87

facebook.com/RaddaVattern  http//:aktionraddavattern.se

Rädda Vättern! 
Försvaret planerar att mångdubbla 
sina skjutningar i Vättern. 
En gruva med stora risker för 
dricksvattnet planeras vid Gränna. 
Låt dricksvatten och livsmiljö gå före  
exploatering och utnyttjande!

Stöd arbetet för att rädda Vättern!

Läs mer om hoten 
mot dricksvattnet 
på vår hemsida!

marknader och mässor. De gör reklam för 
ARV och delar ut våra broschyrer och vi får 
10 % av deras vinst.

Vi kommer också att samarbeta med en 
förening som vill filma under ytan i Vättern, 
Vätternfonden heter den. Det samarbe-
tet startade i somras och föreningen sökte 
pengar från en stiftelse. Det kommer att bli 
filmat vid olika utsläpp från både avlopps-
verk och industrier, skrot på bottnarna, fiskar 
och växtlighet, allt för att se hur Vättern mår 
under ytan. Om detta får vi berätta i nästa 
årsredogörelse.

Slutord
När denna verksamhetsberättelse behandlas 
på årsmötet har snart halva året gått, men de 
flesta av våra juridiska processer fortsätter.
 Det är riksdagsval i höst och det kommer få 
stor betydelse vilka som kommer att sitta vid 
makten. Därför kommer en del av den nya 
styrelsens uppgifter bli, att få klargörande 
svar på hur riksdagsledamöterna ställer sig 
till de frågor vi driver. Under 2017 var vat-
tenbristen på många håll ett stort samtalsäm-
ne och många lärde sig nog en del som man 
inte hade tänkt på, nämligen att vatten är 
inte vilket ämne som helst. Det kan vara för 
mycket, för lite eller förorenat och odrick-
bart. I alla dessa fall för det med sig att våra 
bekväma liv kan behöva ställas om på något 
sätt. Därför är det så viktigt för vår förening, 
att vi jobbar mot olika beslutsfattare för att 
effektivt skydda Vätterns dricksvatten. Det 
finns fler hot än försvaret och gruvdrifter och 
det är exempelvis klimatet, läkemedelsrester, 
kemikalier och mikroplaster, som på olika 
sätt förstör vårt rena vatten. 

ARV prioriterar dock i nuläget fortfarande 
de tre akuta hot mot Vättern som ganska 
enkelt går att avvärja. Det handlar om att 
stoppa försvarets skjutningar i Vättern, om 
att hindra anläggandet av nya gruvor inom 
Vätterns tillrinningsområde och det handlar 
om att få till ett definitivt förbud mot borr-
ning efter gas i Vättern eller dess strandom-
råden. Samtliga dessa tre hot går snabbt att 
undanröja med beslut. Det är också frågor 
som vi bedömer att ARV har stort stöd bland 
många människor oavsett politiska sympa-
tier. Samtidigt finns det mycket starka krafter 
som vill genomföra sina planer på gruvverk-
samhet, gasborrning och skjutningar, tvärte-
mot opinionen i Vätterbygden.

ARV är en aktionsgrupp som agerar i vissa 
frågor och inte i alla. Många viktiga frågor 
som gäller Vättern kan med fördel drivas av 
andra miljöorganisationer eller partier. Det 
kan också hända att ARV framöver tar upp 
nya eller gamla problem, företrädesvis stora 
punktkällor, som går att åtgärda snabbt i 
bred politisk enighet på det lokala planet. 
Vi kan även stödja »systerorganisationer« 
i andra frågor om det finns en bred enighet 
för detta inom ARV. Men vi ska inte tappa 
vårt fokus.

Med dessa ord tackar styrelsen 
för förtroendet för det gångna 
året.

Elisabeth Lennartsson Bengt Eriksson 
Herman Donnér Rune Olsson
Ann-Sofie Andersson Roland Törnqvist
Christer Haagman 

Lyckad höstkampanj 
mitt i dricksvattnet!

Årets annons i 
»Vättern runt«

MEDLEMSKAMPANJ
– Vad kan jag göra för att rädda 
Vättern? 
– Ta gärna upp ämnet när du pratar 
med bekanta som undrar. Skriv en 
rad på FaceBook eller dela. Skriv en 
insändare i din tidning.

Du kan också värva medlemmar i vår 
kampanj i år. Visa upp vår folder eller 
annonsen i »Vättern runt«. Eller be den 
intresserade att gå in på vår hemsida 
för att bli medlem eller skänka ett 
bidrag: www.aktionraddavattern.se/
medlemskap-stod-2/

Bankgiro: 196-7157
Swish: 123 694 80 87

Ju fler vi blir i ARV desto 
mer lyssnar man på oss!!


