
         
 

Verksamhetsberättelse för 2019  

Styrelse har under året varit Elisabeth Lennartsson, Bengt Eriksson, Ann-Sofie Olausson, Rune 

Olsson, Roland Törnquist, Christer Haagman, Caroline Millberg, Lena Dahlvret och Eva 

Andersson. Ett händelserikt år med några små delsegrar. 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 avvisat ARV:s krav att FMV:s tillstånd måste omprövas. 

Granatbeskjutningen av norra Vättern har pågått även detta år, bland annat i maj, augusti och 

oktober. 

2.Försvarets flygövningar  

Mark- och miljödomstolens yttrande angående ansökan om att öka skjutningarna på 

flygskjutmålet Hammaren, som domstolen funderat på sedan augusti 2016, blev klart i februari 

och skickades till regeringen för beslut. Domstolen föreslår att regeringen ska besluta om 50 

skjutdagar, 69 000 skott och 150 raketer. Försvaret fick alltså igenom det mesta i sin ansökan, 

utom att tillståndet är tidsbegränsat till 10 år. Det är helt nytt med tidsbegränsning på 

försvarsansökningar vad vi känner till. Nu gäller det att förmå regeringen att besluta att avslå 

förslaget. 

3. Flygplatsen i Karlsborg 

Ansökan om att femdubbla flygverksamheten vid Karlsborgs flygplats hade redan 2012 

avvisats av länsstyrelsen i Västra Götaland pga. bristande miljökonsekvensbeskrivning, men i 

december 2016 beslöt regeringen att länsstyrelsen trots detta skulle fortsätta prövningen. 

Under tiden kom det fram att flygplatsen är allvarligt förorenad av PFAS-kemikalier. Försvaret 

återkom med ny ansökan med samma inriktning och fick länsstyrelsens tillstånd att göra 

utökningen trots PFAS-kemikalierna från brandskummet. ARV överklagade givetvis, och 

företräder även 228 enskilda personer. Några kommuner har också överklagat, och ärendet 

ligger på Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. 

Fortifikationsverket, som äger marken på flygplatsen, ansökte 2018 om att dränera det sanka 

flygfältet hos Länsstyrelsen. Under tiden försöker de tjuvstarta med att dränera 

landningsbanan genom en anmälan till sin egen tillsynsmyndighet, FIHM, som gav tillstånd. 

Detta överklagade ARV till regeringen, som stoppade detta och inhämtade yttranden från SGU, 



SGI och Naturvårdsverket m fl. Dessa myndigheter avrådde all dränering av PFAS-förgiftat 

vatten, vilket visar att vi haft rätt. Dräneringsarbetet skulle startat i maj månad 2019, om inte 

ARV stoppat det med hjälp av regeringen. Så nu har man två olika ärenden om dränering. Ännu 

finns inget slutligt beslut från regeringen. 

Ärendet om markdränering handläggs under 2019 av Länsstyrelsen och ARV har under tiden 

lämnat in ett antal dokument från olika expertmyndigheter, där man avråder från att dränera 

området. Under året kom flera forskningsrapporter om farligheten med de olika PFAS-ämnena.  

Vi hoppades att detta skulle ge Länsstyrelsen mod att avslå dränering, och istället kräva 

sanering. 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 bytte Tasmanbolaget namn till Leading Edge Materials (LEM). Man tror 

fortfarande på att det ska bli en gruva. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, lämnades in sent 

2018 till Länsstyrelsen i Jönköping. Under tidiga våren 2019 var den ute på remiss till de 

närmsta fyra kommunerna. Samtliga avstyrkte verksamheten tillsammans med flera 

organisationer och föreningar. Länsstyrelsen beslöt också att avstyrka ansökan bl.a. med 

hänvisning till Natura 2000. Även ARV avstyrkte givetvis, eftersom det är den sämsta tänkbara 

platsen att öppna en gruva på. Kravet på prövning enligt Natura 2000-reglerna har gjort att 

Bergsstaten är sidsteppad och bolaget måste lämna en omfattande miljökonsekvens-

beskrivning till länsstyrelsen. Läs gärna alla handlingar på hemsidan:  

http://www.aktionraddavattern.se/original_gruva_ansok-remiss/ 

 

Gasborrning 

En statlig utredning konstaterade 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 lagförslag på 

riksdagens bord.  Under hösten har ARV träffat ett antal riksdagsledamöter och diskuterat 

motioner i riksdagen för att lagen ska bli verklighet. 

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

 

Överordnat riksintresse för dricksvatten  

Som ett led i att förstärka skyddet av Vättern startade vi under hösten en namninsamling för 

att göra Vättern till överordnat riksintresse för dricksvatten. Det finns 6 motioner i riksdagen 

som på olika sätt föreslår ökat skydd för Vättern. Vi vill att dricksvattnet alltid ska vara högst 

prioriterat i samband med prövning av olika tillstånd.  

Detta framförde vi också vid ett seminarium i riksdagen i september. Vi belyste hur 

lagstiftningen borde tillämpas och hur myndigheterna inte tillämpar vissa paragrafer korrekt. 

Det behövs fler prövningar av ärenden i högsta instans, som kan skapa prejudikat. 

Weserdomen, Bungedomen och Norra Kärrdomen är sådana domar, som vägleder i andra 

liknande ärenden. Föreläsningen för riksdagsledamöterna finns på Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=FKNsYbJECi8 

http://www.aktionraddavattern.se/dokument/
http://www.aktionraddavattern.se/original_gruva_ansok-remiss/
http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2017/RR1705.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FKNsYbJECi8


Vår hemsida och Facebook 

I våra stadgar står att vi ska arbeta efter Århuskonventionen. FN:s Århuskonvention innebär att 

människor ska ha tillgång till information och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Om 

viktiga dokument i miljöärenden inte finns lätt tillgängliga minskar förutsättningarna för 

allmänheten att delta i processerna. Utan vårt aktiva deltagande kan myndigheter och 

domstolar godkänna åtgärder som skadar miljön. På vår hemsida hittar du en mängd 

information. På vår Facebook-sida finns alltid en ström av inlägg och kommentarer.  

http://www.aktionraddavattern.se 

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

 

Filmen ”Vättern – hotad dricksvattentäkt” 

Under hösten hade vi ett samarbete med Tina-Marie Qwiberg, som gjorde en kort film om hur 

viktigt dricksvattnet är. Den har fått mycket beröm och har haft över 7 000 visningar. 

 

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 påverka beslutsfattare, som kan hjälpa oss att skydda Vättern. Under 

hösten startade ytterligare en studiecirkel i Motala och i Vadstena har vi haft 2 cirklar.  

 

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.  

 

Miljöpris 

I juni delades vårt miljöpris ut. Det gick till Vätternrundan för deras strävan att komma ifrån 

engångsartiklar i mathållningen till cyklisterna och skräpzoner efter vägen där cyklisterna tillåts 

slänga skräp, som tas om hand snabbt för sortering och återvinning. Det är inte lätt med mer 

än 30 000 deltagare, men målet är att allt ska gå att återvinna. Därmed skyddas Vätterns 

vatten från en hel del plast och skräp. 

 

Andra ärenden 

Vätternvatten AB har haft samrådsmöte om att göra en tunnel till Hallsberg för att leda vatten 

från Vättern till 5 kommuner i Örebro län. ARV har lämnat yttrande över detta. 

http://www.aktionraddavattern.se/
https://www.facebook.com/RaddaVattern/


Zinkgruvan Mining AB har haft förhandling med mark- och miljödomstolen om slutliga 

utsläppsvillkor av vatten. Man planerar ett nytt reningssteg för att få ut mer metaller ur 

lakvattnet från sandmagasinen, och därmed minska metallpåverkan till Vättern. ARV har svarat 

att det är ett bra steg, men att det kan finnas mer att göra. 

Organisationen för Naturens Rättigheter driver att Vättern ska få egna juridiska rättigheter. 

 

Slutord 

När denna verksamhetsberättelse behandlas på årsmötet har snart halva året gått, men de 

flesta av våra juridiska processer fortsätter. ARV prioriterar 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 politiska beslut. Det är 

också frågor som vi bedömer att ARV har stort stöd för 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. 
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