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Synpunkter på Försvarsmaktens ansökan om utökad flygverksamhet och skjutningar i
Karlsborgs kommun.  Diarienr 551-359-2017

Ärendet: Försvarets ansökan om tillstånd för kraftigt utökade skjutningar och 
flygverksamhet  på Karlsborgs flygplats. 

Synpunkter lämnas här av Lena Dahlvret och Mikael Gren som privatpersoner
boende i Vadstena.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel. Att värdera en vattentäkt och dess framtida 
vattenförsörjning är av största vikt. Också för kommande generationer.
Vättern har extremt högt skyddsvärde. Mer än en kvarts miljon människor är idag 
beroende av Vättern som dricksvattentäkt. Fler kommer att behöva ansluta. Vi bör 
iaktta största möjliga försiktighetsprincip. Vättern har ett Riksintresse. (MB kap §1 
och 8)
Sårbarheten med miljöföroreningar innebär stora risker.
En miljökonsekvensbeskrivning bör respekteras.

Natura 2000-område
Att värna om naturtyper och arter samt deras livsmiljö.
Enligt bestämmelserna Miljöbalken 7 kap § 28-29:
”Bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön.”
Med hänsyn till den utökning av försvarets verksamhet med sin redan betydande 
påverkan av sin verksamhet i området Vättern bör man iaktta Försiktighetsprincipen.
Försvaret har inte inkommit med riskanalyser och beredskapsplaner eller 
saneringsplaner. Riskerna med PFAS bör  tas på synnerligen stort allvar då försvaret 
själva inte verkar så göra. Med en direkt avrinning från Bottensjön till Vättern idag.
Haveririskerna med den kraftigt utökade flygverksamheten med toxiskt flygbränsle
bör också tas på stort allvar. Vi ser återkommande haverier med just JAS Gripen.
Med förödande konsekvenser för både vattenorganismer och ett unikt fiskbestånd.
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”Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer som påverkar 
livsmiljö och dess typiska arter som på lång sikt kan påverka dess naturliga 
utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt.”

De arter som finns i Natura 2000 området Vättern är unika och bör beskyddas genom 
er kunnighet som myndighet. Idag beskjuter man känsliga områden under Sikens 
romläggning och Vätternrödingens lekperioder. Redan nu sker kraftiga störningar 
under vårens häckning och fåglarnas reproduktionsperioder av skyddad sjöfågel.  
Försvaret tar absolut själva ingen hänsyn.
Forts. ” En art som avses skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt 
kan försvåra bevarandet i området av arten är inte tillåtlig” (MB 7kap § 28b.)

Man bör ta i beaktande att redan idag sker stor daglig verksamhet av Försvarsmaktens
övningar samt FMV´s mycket kraftiga provskjutningar som redan i nuläget verkar 
tydligt störande på både djur och naturliv samt för de boendes livsmiljö i området.
Att då dessutom utöka denna verksamhet strider emot Miljöbalkens lagar på alla vis.

Buller av Höghastighetsplan, lågflygande helikoptrar och bombningar och 
skjutningar är redan idag förgörande. För de boende runt Vättern är det fruktansvärt 
att leva med dessa kraftiga skakningar i hus och mark. Ljud som upplevs som 
psykiskt oerhört stressande. Tryckvågor som känns i både öron och huvud. Försvarets
nya kanoner hörs miltals på östra sidan av Vättern. Det handlar om ljudnivåer som 
inte kan ignoreras då det utgör en kraftig bullernivå för boende och djur i området. 
Att utöka detta gör det redan outhärdliga till tortyr.  
Försvarsmakten visar ingen hänsyn till de boende i området. Sjuka som är 
sängliggandes och inte kan ta sig bort från platsen upplever en desperation under de 
kraftiga skjutningar som kan pågå oavbrutet både dag-kväll och nattetid. Ingen kan 
föreställa sig detta om man inte upplevt det. Besökande i området undrar hur vi står 
ut. Vi vädjar att Länsstyrelsen tar det på största allvar. 

Vi ber till Er på Länsstyrelsen att avvisa försvarets utökade verksamhet pga av de 
brister som finns i deras ansökan. 
Att man ålägger Försvarsmakten att inkomma med fullständiga kompletteringar och 
svar till sin ansökan som i lag skall beaktas enligt Miljöbalken. 
Att Länsstyrelsen tar ansvar och följer de direktiv som gäller för ett Natura 2000-
område och skyddar den unika sjö som Vättern är, med sitt vatten, flora och fauna. 
Självklart innebär Försvarets verksamhet stora miljöstörningar för alla levande i 
området så pass allvarligt att man bör tänka långsiktigt och generationspåverkande. 
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