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Till: Miljöminister Karolina Skog 
-- 
 
Hej Karolina 
 
Nu skjuts det i Vätterns kristallklara vatten – igen. 
 
Skjutverksamheten sker från Kråks skjutfält utanför Karlsborg. 
Skjutning utförs antingen av FMV, Armén eller Försvarsmakten. Alla har tillstånd att skjuta. 
Brisader hörs och känns med ½  till 1 minuts mellanrum. 
Många upplever det som osäkert att vistas på, i och vid sjön. 
TV4:as reportage från 2017 speglar verkligheten vi lever i 
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/3940180. 
 
Sommarsemestern har redan startat för många, folk vistas på, i och vid sjön och trafiken på 
Götakanal är i full gång med turister ifrån många länder som förflyttar sig ifrån Motala till 
Karlsborg och runt på sjön för en naturnära upplevelse för att sedan resa vidare på kanalen på 
Västgöta sidan. Många turisterna reagerar på de skarpa brisader som hörs i sjön och 
känner sig otrygga och för de badande i Varamobaden i Motala torde frågan om kriget har 
kommit vara berättigad. Brisaderna väcker också starka känslor och ångest hos de flyktingar 
som vi har tagit emot ifrån  krigsdrabbade länder. 
 
I anslutning till en badplats vid Enebågs udde har man hittat ammunition ifrån försvarets 
skjutverksamhet, se http://www.fiskejournalen.se/granater-nara-badstrand-i-vattern/, 
https://sla.se/karlsborg/2017/12/19/bad-borde-forbjudas. Detta är ju en uppenbar 
säkerhetsrisk!  
 
Vid Varamobaden i Motala skall ju dessutom Lalandia etablera sig med semesterboenden och 
vattenlandskap. Jag undrar kommunpolitikerna ärligt har berättat hur många skjutningar som 
sker nu och hur många som kan förväntas framöver. Det kommer isf att ha en negativ 
påverkan på den lokala ekonomin och företagandet om Lalandia drar sig ur av den 
anledningen. 
 
En bra boendemiljö, utan onödigt buller ifrån skjutverksamhet, främjar utvecklingen av 
boendet runt sjön och därmed också regionernas utveckling. 
 
Vibrationerna i vattnet fortplantas ifrån Karlsborg till Motala så att min altan skakar. 
Lyssna på bifogad ljudupptagning där man först hör en mindre brisad efter 3s (och en hund 
som blir orolig) samt en större brisad efter 35s där explosionen klingar av under 20-30s. Jag 
skulle inte vilja vara en fisk i Vättern idag. 
 
Vad värre är är ju att skjutningarna sker i norra Europas största dricksvattentäckt som 
försörjer 287 0000 människor med vatten! Flera kommuner utanför Vätterns närområde har 
också visat intresse av att hämta dricksvatten ifrån Vättern. 
 
Är det fullständigt klarlagt vilken typ av granater som används,har använts och kommer att 
användas för att förstå vad som hamnar i vårt dricksvatten och vad som finns där sedan 
tidigare? 
Skjuter man med egen ammunition eller är det internationella tester där vi inte har full koll på 
innehåll och påverkan? 
 



Motala 2018‐06‐28 

Att tillåta en ÖKNING av antal skjutningar från 1 000 till 69 000 per år är för mig helt 
absurt! 
Det är ju inte frågan om finkalibrig ammunition ifrån handeldvapen utan granater. 
Kanske ska man göra som skyltar utplacerade runt sjön föreskriver och ringa 112 vid 
skjutning. 

 
Hur kan det ens vara tillåtet att förorena en dricksvattentäck med granater år 2018? 
Finns det inget lagrum som skyddar dricksvatten? 
Snart är det val igen. 
Nu har ni chansen!...eller har Miljöpartiet tappat gnistan  att driva viktiga miljöfrågor som 
denna? 
 
Försvarsmakten använder en omvänd logik vid annonsering av skjutfria perioder, 63 
dagar av 365, med reservation för skjutning även inom dessa "Under de skjutfria perioderna 
kan i undantagsfall skjutning ske". 
 
Skjutningar, skjuttillfällen och överflygningar ifrån flyg kommer också att öka och med det 
ökat buller som följd. 
 
Att djurlivet såsom fågel och fisk påverkas av skjutningarna är för mig en självklarhet! 
Vi pratar inte bara fortplantning här. Effekten av smällar och smällare påverkar. Det kan lätt 
observeras hos våra husdjur såsom hundar. Jag har bifogat en ljudinspelning från min altan 
idag där man först hör en mindre brisad efter 3s och en hund som oroligt börjar skälla och en 
större brisad, där rutorna skallrar, efter 35s som sedan klingar av under 20-30s. 
 
Jag undrar om beslutet att klassa Vättern som Natura 2000 område (1800 km2, 95% av sjöns 
yta) inte har någon betydelse. 
 
Karolina  hur väljer du att agera i denna fråga? 
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