
 

Verksamhetsberättelse för år 2014  

Föreningen Aktion Rädda Vättern  

Styrelsen har under året bestått av ordf. Bengt Eriksson, kassör Enar Andersson, 
Ann-Sofie Andersson, Britt-Marie Gyllensvaan och sekr. Elisabeth Lennartsson. 
Föreningen har cirka 600 medlemmar, svårt att ange mer exakt därför att vi har 
både familjer och föreningar som medlemmar, och nya kommer till hela tiden. 

Verksamheten har bestått av olika slags aktiviter som att ordna lokala 
informationsmöten, samla namn på våra 3 listor, information och föreläsningar 
till medlemmar och allmänhet, att skriva insändare och debattartiklar samt 
annan medverkan i media. ARV anordnade också ett gruvseminarium i Gränna. 
Många medlemmar har också varit aktiva för remiss-svaret till Länsstyrelsen om 
Försvarets ansökan. I Grännaområdet har provborrningen i gruvan vållat mycket 
arbete med information till både allmänhet och berörda markägare, ett stort 
antal möten har hållits. 

Årsmötet hölls i Zinkgruvan, där vi fick se det stora sandmagasinet på 90 hektar. 
Det gav en uppfattning om hur stort gruvområdet i Norra Kärr kan bli, mer än 3 
gånger så stort. Zinkgruvan använder nästan hälften av sin överblivna sand för 
att stoppa tillbaka i färdigbrutna gruvgångar. Så blir det inte i Norra Kärr, där 
kommer allt överblivet läggas upp i ett gråbergsupplag och i sanddeponier 
utspridda över ett mycket stort område. 

I Vadstena har gruppen aktivt bidragit till att kommunen lägger veto mot 
borrning i alunskiffer. Man har informerat politiker och allmänheten, samlat 
namn på listorna och hållit sig informerade om utvecklingen av de olika hoten 
mot Vättern. 

I Motala har det inte varit någon stor aktivitet med gasborrning, men tillstånden 
finns fortfarande, trots att något enstaka löpt ut. I samband med Vätternrundan 
var flera ARV:are aktiva och samlade många namn på våra listor. Idag finns en 
tydlig politisk opinion mot både gasprospekteringen och Försvarsmaktens 
övningsverksamhet, något som till stor del är ett resultat av vårt arbete.  

I Hjo har ARV-gruppen under året bedrivit opinionsarbete i samband med olika 
aktiviteter i staden och samlat namn på listorna. Hjo-gruppen har haft en ganska 



stor tillströmning av medlemmar och är mycket aktiva i kampen mot Försvarets 
skjutningar. Kontakt med lokala politiker är viktig. 

Gruvseminariet i Gränna 28/2-1/3 var mycket lyckat, både genom att man hade 
fått många sponsorer som stöttade ekonomiskt och att det var fullsatt i lokalen 
på Medborgargården i Gränna. En stor eloge till Britt-Marie och hennes 
medarbetare, som ordnade med hela organisationen av seminariet. Föreläsarna 
var mycket bra och deltagarnas frågor besvarades. Föredragen ligger på 
Kunskapskanalen och kan tittas på fram till 2019. 
http://www.ur.se/Produkter/181898-UR-Samtiden-Gruvor-i-fokus-Gruvdammar 

Grännagruppen tog fram en logga som föreningen nu antagit och registrerat som 
varumärke. Man har haft studiecirklar kring boken Gruvor i Fokus och haft 
medlemsmöten. Man har sett till att markägare har bildat en grupp. En 
sommarfest med information och logdans ordnades med 70 deltagare. Under 4 
veckor i somras genomfördes en träff för gruvnätverk, med deltagare från både 
Sverige, Danmark och Finland. Ett miniseminarium genomfördes i Jönköping med 
Olle Holmstrand och Eva-Lotta Thunqvist och en lokal ARV-grupp bildades i 
Jönköping. Ett koncept med att sälja Polkagrisar inleddes, där halva intäkten 
varje såld Vättergris går till Grännagruppens verksamhet. 
Grännagruppen har också initierat ett informationsbrev till Tasmans inversterare 
som gått ut till alla aktieägare. 

Hemsidan har vi inte varit nöjda med. Vi jobbar på en bättre lösning.  

En mycket stor seger för ARV var det faktum att vi i vårt remissvar på 
Länsstyrelsens yttrande över Försvarsmaktens ansökan fick rätt i, att det måste 
ske en separat Natura 2000-prövning och att FM ansökan inte innehåller det som 
krävs. Länsstyrelsen skickade ärendet till regeringen för beslut, men den 
skickade tillbaka ärendet till Länsstyrelsen på grund av för dåligt underlag. 
Länsstyrelsen krävde därför komplettering från FM för att kunna genomgå en 
Natura 2000-prövning. ARV har getts möjlighet att yttra sig över dessa 
kompletteringar och detta lämnas in i april 2015. 
 
Föreningen ARV har genom Naturskyddsföreningen kunnat föra fram  
Natura 2000-lagstiftningen mot Försvarets och gruvnäringens intressen med 
advokathjälp.  
Möjligheten har använts både för gruvan Norra Kärr och för Försvaret. Tyvärr har 
vi fått avslag på vårt överklagande i gruvfrågan, föreningen har inte funnits i tre 
år ännu, men kampen fortsätter genom samarbetet med Naturskyddföreningen. 
ARV har även stöttat sakägare och varit delaktiga i att de lämnat in ett antal 
överklaganden. 
En stor händelse för vår förening var när vi fick ta emot Lions i östra Sverige 
miljöpris, i samband med en föreningsmässa i november i Motala. Priset var på 
40 000 kronor och det känns helt fantastiskt, att vårt jobb för rent vatten 
uppskattas långt utanför vårt lokala perspektiv. En del av pengarna kommer att 
användas till ett kommande gruvseminarium . 

Visingsörådet för kampen för ett rent dricksvatten på sitt eget sätt genom 
aktioner och skrivelser, bl a svar på Försvarets ansökan om utökad skjutning, 



som man är emot. Vi tackar för den hjälpen. Ett antal föreningar är medlemmar 
och engagerade för ett rent dricksvatten. 

Namnlistorna har i mars månad 2015 samlat 23 569 namn på Försvarslistan. Mot 
gruvan har 7 845 skrivit på och mot gasborrning 4 473 personer. Många listor 
ligger ute på olika ställen och samlar hela tiden nya namn som ännu inte 
räknats. Listorna skickas efterhand in till berörda myndigheter som har att 
besluta i ansökningarna. 

 

Slutord: 

Efter ett intensivt år ser vi nu fram mot ett ännu intensivare år, då Tasman 
väntas lämna in sin Miljökonsekvensbeskrivning för det planerade dagbrottet i 
Norra Kärr. Om Tasman klarar sig igenom miljöprövningen blir dagbrottet det 
största hotet mot Vätterns dricksvatten som någonsin har förekommit.  
Även när det gäller Försvarets skjutningar kan det komma att ske avgöranden 
om Länsstyrelsen bestämmer sig för att Försvarets ansökan är fullständig nog att 
lämna vidare till regeringen, vilket vi hävdar att den långt ifrån är. Det saknas t 
ex fortfarande en fullständig utredning om alternativ övningsplats. Vi måste 
uppbåda all kraft vi kan för att hitta de argument som behövs för att få stopp på 
alla dessa hot. Det är viktigt att vi fortsätter bedriva en kraftfull och synlig 
opinion. Fler utåtriktade verksamheter behövs.  
Vi har många medlemmar redan, men vi behöver bli ännu fler. Med fler 
medlemmar får vi ett ännu bredare kontaktnät för att hitta de experter av olika 
slag, som vi behöver för vår kamp för ett rent dricksvatten. 

Styrelsen vill härmed tacka för förtroendet för det gångna året. Vi hälsar alla 
aktiva medlemmar, nya styrelseledamöter och arbetsgrupper välkomna att delta 
i arbetet för rent dricksvatten.  

 

 

Bengt Eriksson  Britt-Marie Gyllensvaan  Ann-Sofie Andersson 

 

 

Elisabeth Lennartsson  Enar Andersson  

 

 

 



Bilaga 3 

Arbetsordning för styrelsen /Handlingsprogram ARV 

 

ARV (Aktion Rädda Vättern) är en politiskt och religiöst obunden organisation vars syfte är att skydda 

Vättern mot alla former av miljöförstöring och verka för en hållbar utveckling inom hela 

Vätternregionen. Vättern är en unik dricksvattenkälla och en miljö som måste värnas för nutida och 

framtida behov.  

ARV verkar för: 

• Att Vättern tydligt skyddas och märks upp som vattentäkt 

• Att inga nya verksamheter som kan försämra vattnet i Vättern får startas, som till exempel 

den planerade gruvan vid Norra Kärr och planerad provborrning efter skiffergas i Vättern. 

• Totalt stopp för Försvarets planer på en utökad övningsverksamhet i och i anslutning till 

Vättern.  

• En total avveckling av Försvarets verksamhet som på något sätt förorenar Vätterns vatten.  

• Att försvaret ska sanera Vätterns bottnar från all militär materiel som genom åren har avsatts 

genom skjutningar, dumpningar, olyckor och utvecklingsverksamhet.  

• Att all verksamhet som ligger i anslutning till Vätterns stränder och vatten revideras med 

avseende på strängast möjliga krav. Detta gäller industri, gruvdrift, gasutvinning, kommuner 

och Försvaret 

• Att skapa medvetenhet och opinion kring miljöhoten mot Vättern 

• Att bilda lokala och/eller  arbetsgrupper som kan ägna sig åt särskilda uppgifter och  frågor i 

enlighet med ARV:s stadgar. 

 

ARV:s verksamhet bedrivs i första hand av lokala/eller arbetsgrupper, som har rätt att 

ha en egen ekonomi och budget. Grupper har rätt att ta emot sponsorpengar. 

Grupperna kan arbeta med information och utbildning om hoten mot Vättern, 

opinionsbildning, ha nätverk av sakkunniga med särskild kompetens med mera, i 

enlighet med ARV:s stadgar.  

Grupperna protokollsför beslut och verksamhetsplaner. Redovisning av verksamhet och 

ekonomi ska ske till ARV:s styrelse och revisorer varje verksamhetsår. Föreningens 

styrelse ska stötta lokalgrupperna och samordna flera lokalgruppers verksamhet, dels 

genom ekonomiskt bidrag, men också genom ”mentorskap”. 

 

(Ny text, understruken och kursiv, som baseras på den programförklaring som antogs vid 

ARV:s första årsmöte) 

Styrelsen föreslår att en ny punkt läggs till, med förtydligande om lokala och arbetsgrupper, likaså att 

grupperna kan ha egen ekonomi för sin verksamhet. Detta dokument kompletterar stadgarna och 

tillgodoser innehållet i förslaget till stadgeändring som inkommit. 


