Vättern är vår dricksvattentäkt. Det är dessutom en unik
tillgång för fiske, friluftsliv och turism.
Vi som bor vid Vättern är skyldiga att värna dessa värden även för kommande generationer.
Hjälp till att sprida denna information.

Ett flygblad från

Stoppa bombflyget
över Hjo och Vättern!

Det svenska försvaret planerar en kraftig utökning av verksamheten över Vättern och
över Hjo kommun.
Redan har Försvarets materielverk (FMV) fått ett nytt tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland med rätt att fortsätta skjuta och bomba både på land och i Vättern. Detta
tillstånd gavs i höstas utan att Hjo kommun fick yttra sig,
trots att Vättern utgör vår dricksvattentäkt. Östergötlands
och Närkes länsstyrelser krävde att all ammunition med bly
och koppar som hamnar i vattnet skulle avvecklas, men
dessa synpunkter tillgodosågs inte.
 FMV:s flygpass ökar från 75 till 290 per år och
krutmängden ökar från 1,5 ton till 20 ton/år!
Nu pågår ytterligare två prövningar. Den ena gäller
Karlsborgs flygplats. Flygverksamheten planeras öka till
10 600 flygrörelser/år, jämfört med 2 167 år 2009. År 2009
förbrukade flygplatsen 193 m3 flygfotogen. Nu planerar
man för en förbrukning på 5 600 m3 flygfotogen!
Den andra pågående prövningen gäller bombmålet
Hammaren utanför Brevik.
Här ska man per år bombardera med:
 10 000 raketer
 30 000 skott med automatkanonammunition
 380 000 skjutningar med kulspruta och eldhandvapen
 100 robotar med sprängladdningar på upp till 15 kg
 facklor, m.m.

Hjo kommun kommer dessutom att drabbas värst av överflygningar. Sammanlagt med bombflygplanet Sk60, JAS
Gripen, helikoptrar, transportplan och UAV (s.k. drönare)
handlar det om 80 till 100 dagar per år. Bara Sk60 ska göra
200 flygpass per år runt Hjo (se flygrutterna på framsidans
bild). Både JAS och Sk60 ska flyga på extremt låga höjder,
från 500 meter ner till 50 meter.
Särskilt anmärkningsvärt är att Vättern och kommunerna
runt sjön ska upplåtas som övningsfält för utländska krigsmakter, bland annat från NATO-länderna. Vad bomber och
ammunition från dessa krigsflygplan innehåller är hemligt.

Vad kan vi göra åt detta?
Miljöpartiet i Hjo har bidragit till att Hjo kommun fått ökad
möjlighet att påverka tillståndsprövningen. I en motion,
som även (S) och (V) och sex moderata politiker undertecknat, kräver vi
att Hjo kommun tar initiativ till en samordning med alla berörda kommuner, med syfte att all skjutning i Vättern från
Försvarsmakten och utländska militärmakter ska upphöra.

Du kan hjälpa till genom att gå in på Breviksgruppens
hemsida och skriva på namnlistan
(http://bevarabrevik.se/).
En stark opinion är det enda som kan stoppa hotet mot vårt
dricksvatten och vårt boende, mot jordbruket och turistnäringarna. Våra bygder ska utvecklas, inte avvecklas!

