
 

Pressmeddelande från Aktion Rädda Vättern 19 oktober 2017: 

Granater i Vättern anmäls som miljöbrott 
 

FMV, Försvarets materielverk, har enligt Aktion Rädda Vättern (ARV) gjort sig skyldig 

till miljöbrott genom att spränga granater i norra Vättern, i eller helt nära 

fiskeförbudsområde. Utan godkännande i samråd med länsstyrelsen är detta förbjudet. 

Enligt reportage i Nyheterna TV4, onsdagen den 18 oktober, provsköt FMV 

artilleripjäsen Archer onsdagen den 11 oktober 2017.  Det misstänkta miljöbrottet är 

särskilt allvarligt då det sker mitt under rödingens, sikens och öringens lekperiod och 

trotsar såväl mark- och miljödomstolens yttrande som regeringens inhibition från förra 

året. Nu anmäls FMV till åklagarmyndigheten för misstänkt miljöbrott av ARV. 

 

FMV fick miljötillstånd för sin verksamhet 2010. Tillståndet reglerar bland annat skjutningar 

ut i Vättern. Tillståndet kräver i villkor 5 och 14 att projektiler och granater ”så långt detta är 

möjligt” och ”i största möjliga utsträckning” ska skjutas mot projektilfång alternativt samlas 

upp och bärgas. Att skjuta ut spränggranater i Vättern som exploderar på eller nära vattenytan 

är särskilt reglerat i villkor 11, där samråd med fiskeintresset krävs. Det är heller inte tillåtet 

att utan samråd skjuta så nära Rökneöarna under tiden 15 september till 31 december, dvs. 

under fiskens lekperiod och när den befruktade rommen är nylagd. Men något samråd har 

enligt Länsstyrelsens Vattenenhet inte skett inför de nya granatsprängningarna förra veckan. 

 

- Regeringen stoppade tillfälligt motsvarande granatbeskjutning ungefär vid den här 

tiden förra året. Det var pga. att mark- och miljödomstolen yttrat att sprängningarna 

borde förbjudas, säger Christer Haagman, ARV:s talesperson i försvarsfrågor. Nu 

skjuter FMV i samma område utan att ens ha samrått med länsstyrelsen. Det verkar 

vara rent lagtrots! 

 

FMV har tidigare hävdat att om granaterna ställs in för att explodera strax ovanför vattenytan, 

10 till 20 meter, så finns det inget i tillståndet som hindrar FMV att skjuta hur mycket som 

helst utan att samråda med länsstyrelsen. Detta stämmer inte då det framgår av tillståndstexten 

att syftet med begränsningarna av så kallad brisant ammunition är att även undvika ”nedfall 

av material som kan påverka rödingens lekbottnar”. Och med material menas t.ex. stålsplitter 

från granater. I delar av det område som markeras i FMV:s skjutvarning får, utan samråd, 



överhuvudtaget ingen ammunition landa under fiskens lekperiod, antingen den exploderar 

eller inte. 

- Det är naturligtvis fel att överhuvudtaget skjuta i Vättern, menar Christer Haagman. 

Men om det nu finns ett tillståndsvillkor som i undantagsfall medger 

ammunitionsprovning i sjön under förutsättning att fiskeintressena accepterar det, är 

det mycket anmärkningsvärt att FMV struntar i kravet på samråd. 

 

- Det finns dessutom inga skäl att provskjuta Archerpjäserna just i Vättern. 

Artillerisystemet går att prova på andra ställen där skadan är mindre, vilket också 

nyligen framkommit i dialog med FMV, konstaterar Christer Haagman. 

 

Föreningen Aktion Rädda Vättern hoppas nu att åklagarmyndigheten skyndsamt påbörjar en 

förundersökning av det misstänkta miljöbrottet. 

 

 

Den 19 oktober 2017  

 

Christer Haagman 

christer.haagman@gmail.com 

Aktion Rädda Vätterns talesperson i försvarsfrågor  

 

Elisabeth Lennartsson  

tel. 070-6590963 

lisa.lennartsson@telia.com 

Ordförande i Aktion Rädda Vättern 
 

Hemsida:   http://www.aktionraddavattern.se/ 

Facebook:   https://www.facebook.com/RaddaVattern 

Twitter:  https://twitter.com/raddavattern 
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