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Försvarsmakten hotar dricksvattnet i Vättern! 
Kan man göra barnvälling på dricksvatten från Vättern? Vi börjar bli osäkra. Sveriges 

Lantbruksuniversitet, SLU, har nyligen publicerat en rapport om miljögifter i de stora sjöarna. 

Bland annat fann forskarna PFAS-kemikalier, till och med på 30 meters djup mitt ute i Vättern. 

Aktion Rädda Vättern har nu låtit Eurofins analysera kommunalt dricksvatten från Jönköping, 

Hjo, Askersund och Motala. Resultatet visar att PFAS-kemikalierna går rakt genom vattenverken 

till hushållens kökskranar, utan att begränsas av nuvarande filterteknik. 

I höstas sänkte EU (EFSA) det hälsobaserade gränsvärdet för PFAS tusenfalt, på grund av ny 

forskning om kemikaliernas hot mot bl.a. immunförsvar och fortplantning samt risk för njur- och 

testikelcancer.  

Naturskyddsföreningen har visat att gränsvärdet kanske bör ligga under 1 ng/liter för PFAS4, för att 

säkert och långsiktigt skydda de yngsta barnen. Eurofins analyser av vattenprover från Jönköping, 

Hjo, Askersund och Motala visar att PFAS-kemikalierna går rakt genom vattenverken till hushållens 

kökskranar. PFAS4 låg på ca 2 ng/liter i alla fyra kommunerna. 

PFAS-föroreningar kommer från många källor men Karlsborgs flygplats invid Vätterns strand är en 

av de värsta, pga. övningar och olyckor med brandskum. De ansvariga har i åratal vägrat sanera 

flygfältet. Försvaret kräver fortfarande att få dränera landningsbanan och pumpa ut PFAS-

förorenat grundvatten direkt till Vätterns vattenskyddsområde. Aktion Rädda Vättern har hittills 

stoppat planerna genom överklaganden och frågan ligger nu för avgörande på regeringens bord.  

Aktion Rädda Vättern har tidigare uppmanat både Försvarsmakten och Fortifikationsverket att 

självmant dra tillbaka sina dräneringsplaner, men de vägrar. Försvarsmakten har dessutom nyss 

lämnat en rapport till regeringen som visar att myndigheten inte har några planer på att sanera de 

förorenade områdena. Aktion Rädda Vättern har därför skrivit till alla kommunstyrelser runt 

Vättern och bett dem hjälpa till att få regeringen att stoppa Försvarsmaktens hot mot barnens 

hälsa. Det finns avancerad teknik för att rena både utsläpp och kranvatten! Brevet till 

kommunerna bifogas. 

- Våra prover på kommunalt dricksvatten visar att PFAS-kemikalierna går opåverkade genom 

vattenverkens nuvarande reningssystem, säger Elisabeth Lennartsson från Aktion Rädda 

Vättern. Livsmedelsverkets gränsvärde är rejält föråldrat och nu måste kommunerna börja 

planera för att använda ny avancerad reningsteknik för att få till ett kranvatten som även 

de yngsta barnen och gravida kvinnor tryggt kan dricka.  

 

http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2021/02/Rapport140-Organiska-gifter-i-svenska-ytvatten.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/pdf/Metodbeskrivning_PFAS_Dricksvatten.pdf


- Samtidigt måste regeringen omedelbart följa mark- och miljödomstolens uppmaning och 

definitivt stoppa planerna på att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Saneringen 

måste påbörjas så fort som möjligt. 
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