
                  

Verksamhetsberättelse för 2018  

 

Styrelse har under året varit Elisabeth Lennartsson, Bengt Eriksson, Ann-Sofie Andersson, Rune 
Olsson, Roland Törnqvist, Christer Haagman och Caroline Millberg.  

Ett händelserikt år går nu över i ett förmodligen ännu intensivare år. Här nedan följer en liten 
redovisning om de olika frågor som vi jobbat mest med under det gångna året. 

 Tre försvarsverksamheter nära Karlsborg 

1. FMV 

Regeringen har ännu inte tagit något beslut om granatskjutningarna under vecka 44 2016 som 
inhiberades, genom att Mark-och miljödomstolen föreslog förbud för skjutningarna den veckan. 
Länsstyrelsen har heller inte svarat på ARV:s krav att FMV:s tillstånd måste omprövas.  

2.Försvarets flygövningar 

Det överklagade tillståndet för flygskjutmålet Hammaren har sen augusti 2016 legat hos Mark-och 
miljödomstolen i Vänersborg, som har uppmanat försvaret att inkomma med kompletteringar i flera 
omgångar. ARV har kommenterat och haft synpunkter på de inlämnade dokumenten. Det har 
framförallt gällt bottenförhållanden vid flygskjutmålet i förhållande till Natura 2000. Ett beslut från 
domstolen kan komma inom kort. 

3. Flygplatsen i Karlsborg 

Ansökan om att femdubbla flygverksamheten vid Karlsborgs flygplats hade redan 2012 avvisats av 
länsstyrelsen i Västra Götaland pga bristande miljökonsekvensbeskrivning. I december 2016 beslöt 
regeringen att länsstyrelsen trots detta skulle fortsätta prövningen. Under tiden har det kommit fram 
att flygplatsen är allvarligt förorenad av PFAS-kemikalier. Samtidigt har försvaret ansökt om att få 
dränera hela området eftersom flygplatsen är så vattensjuk att flygverksamheten nu är avstängd. 
Gifterna från tidigare brandsläckningsövningar rinner ut till Bottensjön och Vättern. Medan dessa 
ansökningar pågår tar man sig friheten att bryta ut en del av dräneringsprojektet genom en anmälan 
som enbart hanteras internt genom ett beslut av försvarets egen miljötillsynsmyndighet FIHM. Detta 
var ett felaktigt och miljöfarligt beslut ansåg ARV:s styrelse och överklagade till regeringen om 
inhibition, eftersom det handlar om att pumpa ut PFAS-förgiftat grundvatten till dricksvattentäkten. 

Alla handlingar som gäller försvarets olika grenar finns att läsa på vår hemsida.   

http://www.aktionraddavattern.se/dokument/ 



Gruvan vid Norra Kärr 

Under våren 2018 har Tasmanbolaget, som bytt namn till Leading Edge Materials (LEM), lämnat in sin 
en ny miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som en del i sin ansökan att få starta en gruvverksamhet, 
att få bearbetningskoncession från Bergsstaten. Den tidigare bearbetningskoncessionen hade 
upphävts 2016 av Högsta förvaltningsdomstolen tack vara miljörörelsens överklagande. Bolaget har 
sökt förlängning av tiden flera gånger. Det lämnades in flera bra svar som tar upp och smular sönder 
företagets argument. Givetvis svarade också ARV, där vi avstyrker fortsatt undersökning och 
eventuell kommande verksamhet. Även Länsstyrelsen i Jönköping har många kritiska synpunkter och 
begär många kompletteringar. Även Naturvårdsverket (NV) yttrade sig och föreslår 
sammanfattningsvis att gruvprojektet ska avslås. Enligt Minerallagen får inte NV yttra sig under en 
ansökningsprocess, men man menade, att ärendet är så speciellt att man innan processen fortsätter 
ändå vill lägga sina synpunkter, i detta fall en avstyrkan. Nu strax före jul har LEM kommit in med 
kompletteringar som Länsstyrelsen yrkade på. ARV konstaterar att det är ett nonchalant svar och ser 
fram mot att länsstyrelsen fortsätter begära kompletteringar. Tyvärr är Minerallagen ”bakvänd” 
jämfört med Miljöbalken, inte förrän i sista steget ska miljöaspekterna och åtgärder för att minska 
skador redovisas. Det rimliga vore naturligtvis att ta miljöfrågorna först, innan man hinner plöja ner 
en massa pengar på att projektera och bearbeta ytterligare. En dålig plats bör aldrig ens påbörjas. 

Men tiden jobbar för oss med forskning om andra material mm, så det är bra att det tar lång tid. 

Läs gärna alla handlingar på hemsidan: http://www.aktionraddavattern.se/hot2-gruvan/ 

 

Gasborrning 

En statlig utredning har konstaterat att det inte kommer att bli något problem att förbjuda borrning i 
alunskiffer efter olja eller gas. Nu väntar vi på att det ska komma ett förslag på riksdagens bord. Här 
kan ni medlemmar vara till stor hjälp, genom medborgarförslag till kommuner och påverkan av 
riksdagsledamöter se till att skynda på att lagen går genom riksdagen. Tiden för de 3 tillstånden som 
fanns utanför Vadstena har nu gått ut. Fortfarande gäller det tillstånd som ägs av Tekniska Verken i 
Linköping. 

http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2017/RR1705.pdf 

Prospektering av kobolt, litium, vanadin mm 

Ett nytt intresse för prospektering av metaller har väckts av att antalet elbilar ökar. I deras batterier 
behövs kobolt och litium. I Tiveden vid Unden dök ett australiskt bolag upp och fick tillstånd till 
prospektering av Bergstaten. Man jobbar intensivt med opinionsbildning på med sin hemsida och 
försöker påverka på kommunen om att införa ett kommunalt veto mot borrning och gruv-
verksamhet.  

På Österlen i Skåne finns också ett stort engagemang bland de boende mot prospektering av vanadin. 
Även där jobbar man för att ett kommunalt veto ska införas mot gruvprospekteringar. Där har 
faktiskt Region Skåne engagerat sig och stöder medborgarkampen om kommunalt veto. 



 

Vår hemsida 

I våra stadgar står att vi ska arbeta efter Århuskonventionen. Det betyder att människor enkelt ska 
kunna få information och kunna delta i den demokratiska processen. Om viktiga dokument inte finns 
lätt tillgängliga så minskar ju demokratin och tilliten till domstolar och myndigheter.  Länk till 
Århuskonventionen: 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-
miljoarbete/miljokonventioner/Arhuskonventionen 

Medverkan på möten och föreläsningar 

Under året har vi varit inbjudna att berätta om vår verksamhet på många orter. Det är väldigt roligt 
att diskutera med åhörarna, som brukar vara på alerten och ställa både många och ibland svåra 
frågor. Att vi blir tillfrågade om medverkan även långt bort från Vätterområdet betyder, att vi har 
nått ut med vårt budskap om rent dricksvatten, och därmed får vi också en större möjlighet att få tag 
i beslutsfattare som kan hjälpa oss att skydda Vättern. Vi har haft en studiecirkel i Motala under 
våren med återstart efter sommaren.  

Marknader och lokala möten, Vätternrundan  

Vätternrundan är alltid roligt att vara med på och där finns mycket folk långväga ifrån, vilket betyder 
att vår kamp för rent dricksvatten sprids över Sverige. De flesta är intresserade av vår information, 
ett antal nya medlemmar samt några hundra namn på listorna brukar det bli. Studiecirkelgänget i 
Motala fanns givetvis med i år.  

I februari hade vi en demonstration mot buller i Vadstena. Trots snöproblem och kyla blev vi ett stort 
antal som deltog. https://www.facebook.com/pg/RaddaVattern/photos/?ref=page_internal 

Ett nytt inslag i verksamheten blev strandstädningen mellan Strand och Sverkerkapellet i Ödeshög. 
Åtskilliga säckar med plastskräp mm samlades ihop. Lokala strandstädningar fanns på flera platser 
runt Vättern, sammantaget fick städkampanjen stort genomslag. Många foton finns på Facebook. 

Miljöpris 

I augusti delades vårt nyinstiftade miljöpris ut. Det gick till fritidshemmet Rödingen i Ödeshög för 
deras engagemang att städa stränderna i närområdet och därefter sortera för återvinning. Ett bra 
initiativ eftersom återvinning och återbruk måste öka, istället för slit och släng. Ett ökat 
miljömedvetande är bra för alla och värt att uppmuntras. Hjälp oss att hitta nästa pristagare 2019! 

 

Samarbeten med andra 

I slutet av oktober ordnade Naturskyddsföreningarna en heldag på Visingsö, där samarbete mellan 
olika föreningar som jobbar för rent vatten i Vättern diskuterade dagsläget och vad man kan göra för 



att stödja varandra. Samarbete är bra för alla och för ökad framgång blev slutsatsen, fortsatta träffar 
blir det 2019. 

Filmarna i Vätternfonden jobbade på under sommaren med undervattensfilm mm. Klippning och 
redigering pågår nu under vintern. 

Valåret 2018 

Inför valet gick ARV ut med frågor till de politiska partierna om hur de ställer sig till gruvan, gas och 
försvarets påverkan på Vättern. En stor majoritet av lokala politiker tycker att våra frågor är viktiga, vi 
har ett stort lokalt stöd. Även några riksdagsledamöter stöder vårt arbete, t ex genom frågor i 
riksdagen.   

 

Slutord 

När denna verksamhetsberättelse behandlas på årsmötet har snart halva året gått, men de flesta av 
våra juridiska processer fortsätter. ARV prioriterar dock fortfarande de tre akuta hot mot Vättern 
som ganska enkelt går att avvärja. Det handlar om att stoppa försvarets skjutningar i Vättern, om att 
hindra anläggandet av nya gruvor inom Vätterns tillrinningsområde och det handlar om att få till ett 
definitivt förbud mot borrning efter gas i Vättern eller dess strandområden. Samtliga dessa tre hot 
går snabbt att undanröja med beslut. Det är också frågor som vi bedömer att ARV har stort stöd 
bland många människor oavsett politiska sympatier. Samtidigt finns det mycket starka krafter som 
vill genomföra sina planer på gruvverksamhet, gasborrning och skjutningar, tvärtemot opinionen i 
Vätterbygden. 
ARV är en aktionsgrupp som agerar i vissa frågor och inte i alla. Många viktiga frågor som gäller 
Vättern kan med fördel drivas av andra miljöorganisationer eller partier och gärna i samverkan med 
ARV. Det kan också hända att ARV framöver tar upp nya eller gamla problem, företrädesvis stora 
punktkällor, som går att åtgärda snabbt i bred politisk enighet på det lokala planet. Vi kan även stödja 
”systerorganisationer” i andra frågor om det finns en bred enighet för detta inom ARV. Men vi ska 
inte tappa vårt fokus. 

Med dessa ord tackar styrelsen för förtroendet för det gångna året. 

 

Elisabeth Lennartsson Bengt Eriksson Caroline Millberg Rune Olsson 

 Christer Haagman Ann-Sofie Andersson Roland Törnqvist 


