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Öppet brev till     

försvarsminister Peter Hultqvist,  

miljöminister Karolina Skog och  

försvarsinspektör Pierre Campenfeldt. 

Kopia till riksdagens försvarsutskott och miljö- och jordbruksutskott. 

 

Anser ni att ni sköter ert jobb när det är farligt att bada, fiska och dyka i Vättern på 

grund av försvarets verksamhet?  

Är ni nöjda med en miljötillsyn som är så passiv att tillsynsfunktionen inte ens blir 

tillfrågad när militären spränger granater över känsliga fiskevatten i Natura 2000-

område? 

 

Försvarsmakten har i över 100 år använt Vättern som skjutmål utan att ta hand om 

ammunitionsresterna. Under många år dumpades också gammal ammunition ute i sjön. Nu vill 

försvaret kraftigt utöka skjutningarna i Vättern. 

 

Stenig botten 

I samband med mark- och miljödomstolens nu pågående överprövning av försvarets tillstånd från 

2016, att kraftigt utöka skjut- och flygverksamheten vid Hammarens skjutmål ute i Vättern, krävde 

domstolen nyligen kompletterande undersökningar av hur natur- och bottenförhållandena ser ut på 

platsen. Då avslöjades det som Aktion Rädda Vättern (ARV) hela tiden har hävdat: något sediment 

som begraver ammunitionen finns inte på botten vid skjutmålet. Bottenmaterialet består huvudsakligen 

av sten och grus. 

 

Oexploderad ammunition 

Stora mängder ammunition, som bl.a. innehåller giftiga tungmetaller, exponeras öppet på den steniga 

bottnen. Fjärde Sjöstridsflottiljen, som genomfört försvarets undersökning, vittnar om att även minst 

50 år gammal ammunition ligger kvar utan att vara täckt av sediment. En del projektiler är helt intakta, 

andra svårt angripna av rost. Dessutom finns oexploderad ammunition med autodestruktion!  

 

Sjöstridsflottiljen varnar: ”Autodestruktion i oexploderad skarp ammunition gör den mycket 

stötkänslig och farlig.” Och: ”Förbud mot bad, fiske och dykning bör fortsättningsvis råda i området.” 

Detta gäller alltså ett område helt nära välbesökta långgrunda badstränder. 

 

Fem år gammal rapport 

Rapporten från Fjärde Sjöstridsflottiljen om bottenförhållandena, som försvarsmakten lämnat in till 

domstolen nu i höstas, visade sig dock vara drygt fem år gammal! På sändlistan 2012 fanns 

Generalläkaren, numera omdöpt till Försvarsinspektören, som utgör tillsynsfunktionen inom 

försvarsmakten. Vi undrar därför:  

 



- Varför har inte tillsynsfunktionen vidtagit några åtgärder för att sanera området från 

farlig ammunition? 

 

Det borde nu stå klart för alla att det är ytterst olämpligt att skjuta ner i detta avfallsupplag för gammal 

stötkänslig och farlig ammunition. Att även fortsättningsvis årligen avlossa tiotusentals grovkalibriga 

projektiler och övningsraketer ner i detta område, som det överklagade tillståndet från 2016 medger, 

skulle öka spridningen av giftiga metaller till dricksvatten och ekosystem, för att inte tala om risken 

för undervattensexplosioner.  

 

Politikernas ansvar 

Det är ett direkt politiskt ansvar att organisera miljötillsynen på ett sådant sätt att de av riksdagen 

stiftade lagarna följs. Försvarsmakten är inte undantagen från miljöbalkens bestämmelser. Det som nu 

sker i och runt Vättern strider också mot de specifika föreskrifter1 regeringen har utfärdat när det gäller 

försvarets verksamheter. Där står bl.a. att Försvarsmakten ska: 

 

”…ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred. Inom ramen för detta miljöarbete ska 

Försvarsmakten bidra till att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som 

riksdagen har fastställt nås samt vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.” (§ 5.) 

 

Namnbyte otillräckligt 

Regering och riksdag har nyligen beslutat om några mindre lagändringar när det gäller miljötillsynen 

av försvarets verksamheter. I prop. 2016/17:144 framgår att flera tunga remissinstanser, som t.ex. 

Kammarrätten i Stockholm, Fortifikationsverket och Uppsala universitets juridiska fakultetsnämnd, 

anser att det är problematiskt att tillsynen är inordnad i försvarsmyndigheten. Det är principiellt 

”mycket otillfredsställande att det finns en beroendeställning inbyggd mellan kontrollorgan och 

kontrollobjekt”. 

 

Även Generalläkaren själv och Försvarets materielverk (FMV) påpekar att tillsynsfunktionen måste 

kunna agera självständigt i förhållande till Försvarsmakten2. 

 

Men förutom att Generalläkaren den 1 oktober bytte namn till Förvarsinspektören för Hälsa och Miljö 

(FIHM) ser vi inga förändringar utifrån våra erfarenheter när det gäller skyddet av Vättern. Försvarets 

tillsynsfunktion verkar vara både handlingsförlamad och osjälvständig. 

 

Fem exempel på den militära miljötillsynens brister 

1. Vid FMV:s samråd med länsstyrelsen 2015 inför granatskjutningar över norra Vätterns känsliga 

fiskeförbudsområde, fick tillsynsfunktionen inte veta vad som var på gång. Varken FMV eller 

länsstyrelsen skickade ens beslutet om granatbeskjutning för kännedom till Generalläkaren. Det är 

Aktion Rädda Vättern som måste informera tillsynsfunktionen, som då påpekar för FMV att 

samrådsbeslut bör skickas till Generalläkaren.3 Det hör till saken att Generalläkaren/Försvars-

inspektören antas ha en central roll i sammanhanget eftersom det är tillsynsmyndighetens uppgift att 

avgöra frågan om FMV inte kommer överens med länsstyrelsen enligt villkor 11 i FMV:s 

miljötillstånd. Men hela tillsynsverksamheten är så rudimentär att den helt enkelt glöms bort av både 

ansvariga för den militära verksamheten och av länsstyrelsen! 

 

                                                           
1 Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. 

2 Prop. 2016/17:144 sid 28-29. 
3 Mejl från generallakaren@mil.se, Eric Sjöström, 2016-01-13. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071266-med-instruktion-for_sfs-2007-1266
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/prop.-och-lagradsremisser/161714400webb.pdf


2. FMV återupptar granatbeskjutningen av norra Vättern den 11 oktober 2017, trots att en liknande 

provskjutning vid ungefär samma tid förra året är inhiberad av regeringen. Denna gång spränger FMV 

granaterna utan att begära samråd med länsstyrelsen, vilket miljötillståndet kräver.  

Försvarsinspektören är inte heller informerad. Istället för att hantera det misstänkta miljöbrottet väljer 

FIHM att ta på sig åklagarens roll, frikänner FMV samt försöker försvara FMV:s handlande inför 

regeringen.4 

 

3. Tillsynsfunktionen har en fullständigt passiv hållning till att Karlsborgs flygplats vid Vätterns strand 

är allvarligt förorenad med PFAS (högfluorerade ämnen i brandskum). Trots att undersökningsarbetet 

pågått i flera år (sedan 2014) och ett antal konsultrapporter om PFAS-föroreningen är publicerade5 

skriver Generalläkaren 2017-04-21: ”Idag finns ingen till Generalläkaren inrapporterad information 

avseende lokalisering, utbredning eller provtagning.”  

 

4. Försvarsmakten skjuter även med övningsraketer i Vättern. Söndertrasade plastdelar från dessa 

raketer har flutit iland på badstränder. Aktion Rädda Vättern har analyserat plastskräpet och de 

innehåller ca 7 ggr mer kadmium än vad EU-reglerna tillåter. Just den plasttyp som försvaret använder 

i sina raketer finns dock inte listat i EU-direktivet. Trots påstötningar vägrar Försvarsinspektören att 

tillämpa miljöbalkens hänsynsregler och vill inte ens undersöka möjligheten att ersätta de 

kadmiumstinna övningsraketerna med en mindre miljöskadlig produkt. FIHM framhärdar i sin vägran 

att tillämpa miljöbalken med motivering att plasten inte är förbjuden i EU, även när Uppsala 

universitets miljöprofessorer menar att en sådan tolkning av lagstiftningen är felaktig.6 

 

5. Tillsynsfunktionen har nu återigen, 2017-11-21, fått rapporten om oexploderad ammunition vid 

badplatsen Enebågen på sitt bord, men Försvarsinspektören tiger still. Försvarsmakten har själv inga 

planer på att städa upp efter sig. Tvärtom, försvarsmaktens miljöprövningsenhet under Lina 

Weinmann skriver 2016-06-20 till mark- och miljödomstolen: ”Flygskjutmålet Hammaren är ett aktivt 

flygskjutmål. Det föreligger inte några skäl att nu föreskriva utredning om att eventuellt sanera ett 

aktivt flygskjutmål.”7 

 

Vi kräver stopp för pågående och utökad miljöförstöring! 

Vättern är idag dricksvattentäkt för ca 300 000 människor. Närmare 200 000 tillkommer när Örebro 

m.fl. kommuner bygger en överföringsledning från Vättern ner till Närkeslätten. Även Mälardalen kan 

komma att behöva utnyttja det klara och kalla råvattnet från sjön. Vättern är också ett Natura 2000-

område där skyddsvärda arter och deras livsmiljöer ska bevaras. Inte ens militären kan längre agera 

som för hundra år sedan då miljökunskapen var obefintlig.  

 

Peter Hultqvist, Karolina Skog och Pierre Campenfeldt, ni är närmast ansvariga för att få slut på 

den långvariga krigföringen mot Vättern. Ett första steg kan vara att skapa en självständig 

tillsynsmyndighet som har förmåga att tillämpa miljölagstiftningen enligt riksdagens intentioner. 

Vätterbygden 2018-01-12 

 

 

 

Aktion Rädda Vättern 

 

Elisabeth Lennartsson   Christer Haagman 

Ordförande    ARV:s juridiska ombud 

                                                           
4 Skrivelse till regeringen från FIHM 2017-12-20, dnr M2017/03318/Me. 
5 T.ex. denna från Niras 2015. 
6 Finns dokumenterat i mejlkonversation. 
7 FM:s överklagande av tillståndsbeslutet för flygskjutmålet Hammaren, sid 11. 
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