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Till
Ledamöter och suppleanter
i civilutskottet

Hej Riksdagsledamot!
Vi skriver till dig eftersom du är ledamot eller suppleant i civilutskottet. Enligt uppgift på
riksdagens hemsida ska motioner om riksintresse för dricksvattenförsörjning behandlas i
utskottet under april månad. Förslag om att göra Vättern till ett sådant riksintresse har
kommit från riksdagsledamöter från flera olika partier. Det ser vi i Aktion Rädda Vättern
som mycket hoppfullt och att frågan därmed kan få ett blocköverskridande stöd.
Som bekant pågår flera miljöprövningar som gäller Försvarsmaktens ansökan om att
kraftigt få utöka användningen av Vättern som skjutfält och flygövningsområde. Ett antal
ärenden ligger nu på regeringens bord på grund av att enskilda personer, miljöorganisationer, kommuner och företag har överklagat länsstyrelsens beslut att tillåta kraftigt
utökad verksamhet.
Mark- och miljödomstolen har yttrat till regeringen att verksamheten är långsiktigt
ohållbar och har i flera fall uppmanat regeringen att direkt upphäva länsstyrelsens beslut
att tillåta utökad verksamhet. Regeringen har ännu inte fattat något slutligt beslut.
Enligt Aktion Rädda Vätterns juridiska ombud står det klart att miljöbalken, ramvattendirektivet, fågeldirektivet, livsmiljödirektivet och artskyddsförordningen inte tillåter varken
attacker med stridsflyg eller artilleribeskjutning med spränggranater mot Vättern. Planerna
på att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats direkt till Vätterns vattenskyddsområde strider också mot Havs- och vattenmyndighetens juridiskt bindande miljökvalitetsnormer.
Ibland hävdas att försvarets intressen är överordnade allt annat i miljöbalken. Det stämmer
dock inte. Både 1:a och 2:a kapitlet i miljöbalken gäller till exempel fullt ut även för
försvarsverksamheter. Alla EU-direktiv är överordnade nationell lag och dessutom numera
i stor utsträckning implementerade i svensk lagstiftning.
Trots lagstiftningens starka skydd för Vättern skulle det vara en bra och tydlig signal att
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riksdagen beslutar att Vättern får status som överordnat riksintresse för dricksvattenproduktion. Idag tillåter regelverket bara att enskilda vattenverk får status som
riksintresse. Men självfallet är det hela råvattentäkten, hela vattenvolymen, som bör
skyddas.
Aktion Rädda Vättern har därför bedrivit en namninsamling till stöd för motionerna om
Vätterns riksintresse. Trots Corona-tider har närmare 5 000 personer skrivit på, varav drygt
1 200 på nätet:
https://www.skrivunder.com/skydda_vattern_som_overordnat_riksintresse_for_dricksvatten

Vikten av att skydda Vättern som unikt ekosystem och högkvalitativ dricksvattenresurs för
stora delar av Sverige, både för nuvarande och kommande generationer, borde vara ett
gemensamt intresse över alla partigränser. Därför hoppas Aktion Rädda Vättern att
civilutskottet nu kan komma överens om en positiv behandling av de motioner som vill
bidra till ett förtydligande, innebärande att hela Vätterns vattenvolym kan få status som
riksintresse.

Med vänlig hälsning
Elisabeth Lennartsson
Ordförande Aktion Rädda Vättern

