
Öppet brev till miljöminister Isabella Lövin och försvarsminister Peter Hultqvist: 

Stoppa granatbeskjutningen av norra Vättern! 
Inför FN:s internationella dag för den biologiska mångfalden i förra veckan passade Försvarets 

materielverk (FMV) på att provskjuta med artilleripjäsen Archer, rakt ut i Natura 2000-området Vättern. 

Archer-granaterna är veritabla splitterbomber. Granaterna exploderar med en kraft som får husgrunder 

att skaka milsvida omkring. Sprängkraften i en granat motsvarar 68 ”dynamitgubbar”. Tryckvågen slår 

hårt mot vattenytan. Granatsplittret faller ner på botten, helt nära fiskeförbudsområden. De känsliga 

ekosystemen stressas i en vårmånad då naturen är full av barnkammare. 

I morgon och på onsdag (28-29 maj) planerar FMV att åter anfalla Vättern med granater och har 

utfärdat riskområde långt in bland Röknenöarna. 

2016 yttrade Mark- och miljödomstolen i Vänersborg till regeringen att dessa granatbeskjutningar bör 

förbjudas (Mål M 3832-16). Regeringen inhiberade då länsstyrelsens godkännande, men har ännu inte 

fattat ett slutligt beslut. Det framgick även av domstolens yttrande att länsstyrelsens ställningstagande i 

samrådet med FMV var ett beslut som kunde överklagas, vilket alltså Aktion Rädda Vättern gjorde ett 

flertal gånger under 2016. Länsstyrelsen fick senare även kritik av JO för sin undermåliga hantering av 

ärendena. 

Istället för att vänta på resultatet av regeringens prövning började FMV året därefter, i oktober 2017, 

provspränga granater utan att samråda med länsstyrelsen. Detta dokumenterades av TV4. 

Aktion Rädda Vättern polisanmälde granatbeskjutningarna men åklagaren la ner ärendet. Orsaken enligt 

åklagaren var att FMV:s tillstånd var så oklart utformat att det inte höll för juridisk prövning. Aktion 

Rädda Vättern har sedan dess krävt omprövning av tillståndet, men inget händer (Länsstyrelsens dnr. 

551-23317-2018). Ärendet har uppenbarligen lagts på is. 

Enligt telefonsamtal idag, 2019-05-27, med ansvarig handläggare på länsstyrelsen har samråd nu skett 

inför de återupptagna granatbeskjutningarna av Vättern – men samrådet har skett muntligt och i 

hemlighet! Enligt handläggaren finns inget skriftligt underlag och länsstyrelsen har inte ens upprättat en 

tjänsteanteckning. Detta är återigen en helt rättsvidrig handläggning. 

Tillståndets samrådskrav syftar till att minimera användningen av så kallad brisant ammunition. Mark- 

och miljödomstolen fastslog i ovan nämnda dom att ”länsstyrelsens beslut utgör myndighetsutövning 

som måste kunna överprövas”. Denna rättsprincip saboteras nu när samrådet sker muntligt och i 

hemlighet. 

Den återupptagna granatbeskjutningen av Vättern är både en rättslig skandal och en miljöskandal. 

Aktion Rädda Vättern uppmanar regeringen att omedelbart agera för att stoppa granatsprängningarna 

över sjön! 

Lisa Lennartsson 
Ordförande Aktion Rädda Vättern 

För kännedom till: 

Naturvårdsverket   Försvarets materielverk 

Länsstyrelsen Västra Götaland  Försvarsmakten 

Havs- och vattenmyndigheten  Försvarsinspektören (FIHM) 

Vätternvårdsförbundet 

http://www.fmv.se/sv/Verksamhet/Riskomrade-Vattern/Tisdag/
http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/04/Mark-och-miljo%CC%88domstolens-yttrande-25-Okt-2016.pdf
http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/09/JO_5121-2016-Beslut.pdf
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/3940320
http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/01/Beslut-%C3%A5klagare-AM-134602-17-granater.pdf
https://diarium.lansstyrelsen.se/Case/CaseInfo.aspx?caseID=2604527
https://diarium.lansstyrelsen.se/Case/CaseInfo.aspx?caseID=2604527
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271553c/1527598032876/telefonlista-vattenavdelningen-extern.pdf

