Verksamhetsplan 2021
Flygskjutmålet Hammaren: Försvarsmaktens
tillstånd att utöka skjutningarna i Vättern
utanför Brevik, från 1 000 skott per år till 69 000
skott per år plus 150 raketer årligen, ligger
sedan februari 2019 på regeringens bord. Vi
behöver intensifiera opinionsarbetet så att vårt
budskap verkligen når beslutsfattarna i
Stockholm. När pandemin avtar och det blir
möjligt att resa bör vi överväga en aktion i
närheten av riksdagen.
Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats: Även
ärendena om dränering av Karlsborgs flygplats
och femdubbling av flygverksamheten ligger
numera på regeringens bord. Arbetet att stoppa
dräneringen av Karlsborgs PFAS-förorenade
flygplats har högsta prioritet.
Vi behöver följa upp diskussionerna med
Livsmedelsverket och Naturskyddsföreningen
angående vilka PFAS-gränsvärden som bör gälla.
Även Lantbruksuniversitetets rapport om
läkemedelsrester och miljöfarliga kemikalier
behöver följas upp.
Kommunerna behöver uppgradera reningstekniken i både avloppsreningsverk och
vattenverken. ARV:s prioritet är i första hand att
stoppa planerna på dränering av Karlsborgs
flygplats och få till stånd en sanering.
Skövde flygplats har sedan i höstas använts som
alternativ till Karlsborg. Där sker övningar med
både Hercules och fallskärmshoppning. Det
visar att Försvarsmaktens påstående att det inte
finns några alternativ till Karlsborgs flygplats är
falskt.
Försvarets materielverks granatbeskjutning av
norra Vättern pågår för fullt. Vi fortsätter att
driva på för att länsstyrelsen ska ta reson och
påbörja en omprövning av tillståndet från 2010.
Exploatering av fossil gas och olja ska enligt
januariavtalet stoppas i Sverige och ett
lagförslag ska enligt uppgift presenteras för

riksdagen i år. ARV bevakar och hoppas att
borrningar genom giftiga alunskiffer i Vättern
och dess strandområden därmed slutligen görs
omöjligt.
Det kanadensiska bolaget Tasman Metal
/Leading Edge/ försöker fortfarande att starta
en gruva i Norra Kärr. En ansökan om tillstånd
enligt Natura 2000-reglerna har påbörjats hos
länsstyrelsen i Östergötland. Bolaget ska
komma in med en omfattande och utförlig
miljökonsekvensbeskrivning. Men det tycks gå
mycket trögt. ARV är av länsstyrelsen utpekad
som part i målet och vi kommer att öka vårt
arbete i denna fråga när något händer i
miljötillståndsprocessen.
Bergsstaten fick en tydlig kritik av JO för att
myndigheten låtit bolaget ta för lång tid på sig
att lämna in underlag och kompletteringar. Nu
fortsätter länsstyrelsen att låta bolaget ta lång
tid på sig – och samtidigt låta en våt filt ligga
över Norra Kärr. Vi bör undersöka möjligheterna
att få ansökan helt avslagen.
Gruva vid Unden: Projektet att försöka öppna
en koboltgruva vid Unden har tack och lov
stoppats, åtminstone tillfälligt. Bergsstaten
beviljade inte förlängt undersökningstillstånd.
Med fler medlemmar och fler följare på
Facebook kan ARV öka trycket på
myndigheterna. Om fler vet om hoten mot
Vättern växer opinionen för att skydda sjön. Vi
ska försöka mobilisera vid fler tillfällen och få
både allmänhet och medlemmar att höra av sig
till myndigheterna och till politikerna.
I väntan på att pandemin ska försvinna vill vi
utveckla den digitala tekniken med videofilmer, medlemsmöten och föreläsningar. Vi
hoppas dock att snart kunna mötas på riktigt: på
stora möten, i demonstrationer och vid politiska
uppvaktningar.
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