
Vad säger de politiska partierna om Vättern?            
 
 

Aktion Rädda Vättern har ställt tre frågor till 

nio politiska partier: 

1. Anser du att Försvarsmaktens skjutningar 

i Vättern bör stoppas? 

2. Anser du att borrning efter fossil gas och 

olja i Sverige, inkl. i Vättern med strand-

områden, bör förbjudas? 

3. Anser du att gruvprojektet Norra Kärr ska 

stoppas? 

Hittills har vi fått in 58 svar. 

Ett svar skiljer ut sig från mängden. Martin 

Kinnunen, talesperson i miljöfrågor för Sverige-

demokraterna, svarar NEJ på alla tre frågorna.  

De lokala partiföreträdarna i alla partier är i stor 

utsträckning på Aktion Rädda Vätterns linje och 

svarar JA. Det gäller framförallt Vänsterpartiet, 

Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet. Där svarar 

100 % JA på alla tre frågorna. De har dessutom 

med sig sina partiledningar centralt till 100 %. 

JA-svar blir det till 92 % från Centerpartiets lokala 

företrädare och de lokala Kristdemokraterna.  

Från Liberalerna blir det 83 % JA-svar och från 

Socialdemokraterna 81 %. 

Även de lokala företrädarna för Moderaterna 

säger JA med 63 %. Den moderata riksdags-

kandidaten Betty Malmborg svarar JA på alla tre 

frågorna. 

Varken partiledningarna för (C), (KD) eller (L) 

anser dock att försvarets skjutningar i Vättern bör 

stoppas. Alla tre partierna verkar inte heller aktivt 

vilja stoppa en gruva i Norra Kärr. Vi får varken JA- 

eller NEJ-svar. (C) och (KD) verkar dock lite mer 

positiva till ett förbud mot gasborrning. 

På riksnivå säger (M) klart NEJ till att stoppa 

skjutningarna i Vättern. Det måste finnas ”goda 

möjligheter för försvarat att öva.” På frågorna om 

gas och gruva säger partiet centralt pass och vill 

inte ändra rådande lagstiftning. 

Socialdemokraternas particentral säger i princip 

JA till att stoppa borrning efter fossil gas. Partiet 

hänvisar till en uppgörelse med Miljöpartiet. På 

frågorna om skjutningar och gruva är socialdemo-

kraterna svävande och tycker inte att det är 

”lämpligt att rikspolitiker i riksdag och regering 

tar ställning”. Så frågan är om de två s-

kandidaterna Johan Andersson och Peter Persson 

från Östergötlands resp. Jönköpings län, som är 

tydliga med sina JA-svar på alla tre frågorna, kan 

få med sig partiledningen? 

Sammanfattningsvis pekar vår lilla enkät på att 

vi i stor utsträckning har lokalpolitikerna med 

oss. Men det krävs mer för att nå en trygg 

majoritet i riksdag och i kommande regering för 

tillräckligt starka skyddsåtgärder för Vättern. 

Särskilt uppmanar vi medlemmarna i allians-

partierna och i det socialdemokratiska partiet att 

informera sina riksdagskandidater och partiled-

ningar om vikten av att skydda Vättern.  

Påminn också gärna om att dessa tre frågor, som 

Aktion Rädda Vättern driver, avgörs på politisk 

nivå och inte enbart av myndigheter och 

domstolar. (Obs! Tyvärr avslöjar flera centralt 

placerade politiker i vår enkät att de inte känner 

till detta!) 

1. Samtliga miljöprövningsärenden när det gäller 

försvaret avgörs i sista hand av den nya regering 

som vi väljer om några dagar. 

2. Borrning efter gas och olja kommer att 

avgöras av riksdagen när beslut ska fattas om 

förbudsförslaget från SGU. 

3. Beslut av Bergsstaten när det gäller gruvtill-

stånd kan också hamna hos regeringen. Och 

framförallt är det riksdagspolitikerna som måste 

ändra minerallagen. 

VÄTTERN BEHÖVER DIN RÖST! 

 


