Försvara
Vättern!
Säg nej till militär
aktivitet över sjön.
Vättern är en av Europas
största färskvattensjöar med
unika värden för människa
och natur.
Hjo Aktion Rädda Vättern (HARV) är en politiskt
obunden organisation som
har bildats av människor i
Hjobygden för att stoppa
hotet mot vår närmiljö. Vi
samarbetar med liknande
grupper runt hela Vättern.
Du är välkommen att engagera dig.
Bästa sättet att hålla sig
informerad om vad som
händer är vår facebooksida: www.facebook.com/
HjoAktionRaddaVattern

Du är också välkommen
att höra av dig till:
Magnus Nordqvist
mobil: 0706478078
e-post: magnus.nordqvist@hjomail.se

Försvaret vill förvandla
Vättern till ett militärt
övningsfält genom att
kraftigt öka sina flygningar
över och skjutningar i sjön.
Vi som bor i Hjo och övriga
orter runt Vättern riskerar att
få vår närmiljö förstörd av
höga bullernivåer och
förorenat dricksvatten.
Det är dags att säga stopp!

Dessa båda bilder kommer från Försvarsmaktens
ansökan som lämnades in
till Länsstyrelsen i Mariestad
den 13 april 2012. Den första bilden visar flygrutten för
det mindre jetplanet SK60
över Hjo, den andra en bild
över den bullerutbredning
som JAS-planen kommer
att orsaka enligt Försvarets
egna beräkningar, som
lustigt nog ligger precis inom
de tillåtna gränsvärdena. Ansökan innehåller mycket mer
information om hur och när
det ska flygas och skjutas.
Den finns att ladda ner på
www.forsvarsmakten.se/sv/
Om-Forsvarsmakten/Dokument/Miljoprovningar/

Försvarsmakten har ansökt om
att få utöka sin övningsverksamhet över Vättern. Det gäller
flygövningar med JAS och det
mindre jetplanet SK60, helikoptrar, transportplan och drönare.

Försvaret motiverar sin ansökan med att det finns tillstånd
för liknande verksamheter
sedan tidigare. Därför har man
också underlåtit att ta fram en
alternativ placering av verksamheten, vilket man enligt
Ansökan gäller också övningar miljölagstiftningen är skyldig att
med andra länders försvarsgöra.
makt.
Vättern är en unik miljö. Bland
För Hjos del är det dock inte
annat är det en av världens
fråga om en utökning av befint- största dricksvattenreservoalig verksamhet utan om en helt rer. Redan i dag tar en kvarts
ny, eftersom flygrutten för SK60 miljon människor sitt dricksvatgår rakt över Hjo, se bild.
ten härifrån, en siffra som snart
kommer vara det dubbla.

Kring Vättern bor det också
många människor som är beroende av sjön för sin utkomst
inom jordbruk, djuruppfödning,
turism, fiske med mera, liksom
naturligtvis för fritid och rekreation.
Vättern är ett så kallat Natura
2000-område, vilket innebär att
dess betydelse för människor
och natur är internationellt erkänd och att Sverige förbundit
sig att skydda området.
Att förlägga militär övningsverksamhet med stor direkt
inverkan på miljön genom bul-

ler och utsläpp och dessutom
stora risker för miljön på sikt
förefaller ansvarslöst. Att luta
sig mot beslut som fattades för
ett halvt sekel sedan då medvetenheten var mycket lägre,
det håller inte.
Vi kräver:
• Ett avslag på Försvarsmaktens ansökan om utökad övningsverksamhet över Vättern.
• Ett totalstopp för användning
av sjön Vättern som militärt
övningsområde.

