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FMV spränger granater i Vättern  

på den biologiska mångfaldens dag! 

På FN:s internationella dag för den biologiska mångfalden väljer Försvarets Materielverk 

(FMV) att beskjuta norra Vättern med spränggranater, alldeles intill fiskeförbudsområden. 

Igår skakade husgrunderna längs Vätterns stränder när artilleripjäsen Archer provsprängde 

sina 40-kilos splittergranater över sjön. Både idag och på torsdag har riskområden 

utfärdats på FMV:s hemsida. Försvaret väljer att angripa Vätterns ekosystem när det arter 

som ska skyddas enligt EU:s art- och habitatdirektiv är som känsligast och naturen är full 

av barnkammare. Nyligen rapporterades om att upp emot en miljon arter hotas av 

utrotning. Svensk militär ställer sig utan att tveka på utrotarnas sida. 

Under 2015-2016 började FMV att provskjuta Archer vid ett flertal tillfällen. FMV samrådde då med 

länsstyrelsen som godkände verksamheten. Aktion Rädda Vättern överklagade varje gång och fick till 

slut med sig Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Inför en planerad skjutomgång i oktober 2016 

yttrade domstolen att granatsprängningarna borde förbjudas (mål nr 3832-16). Regeringen 

inhiberade då beslutet att godkänna provskjutningarna. Något slutligt regeringsbeslut är ännu inte 

fattat. 

Därefter har FMV vid enstaka tillfällen fortsatt att spränga granater i norra Vättern. Men nu utan att 

samråda (!) med länsstyrelsen. Aktion Rädda Vättern anmälde då FMV för miljöbrott till 

åklagarmyndigheten. Åklagaren fann dock att FMV:s tillstånd var så luddigt skrivet att det inte gick 

att använda för åtal. 

Aktion Rädda Vättern har krävt av länsstyrelsen att FMV:s tillstånd därför måste omprövas. Ärendet 

har dnr 551-23317-2018 men inget händer. 

Nu utsätts alltså Vättern återigen för granatbeskjutning, i vårens känsliga period och under den 

biologiska mångfaldens dag. 

- Vi kommer återigen kräva att regeringen tar upp ärendet angående granatbeskjutning av 

Vättern. Det måste komma ett förbud mot användning av brisant ammunition, säger Lisa 

Lennartsson, ordförande för Aktion Rädda Vättern. 
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