Välkommen till
Aktion Rädda Vätterns årsmöte,
Sjöängen, Askersunds kulturhus
söndag 22 maj 2022 kl. 11 – 14
Program
10:30 till 11:00
11:00 till 12:00
12:00 till 13:00
13:00 till 14:00

Drop in, kaffe med bullar
Årsmötesförhandlingar
Lunch (ARV bjuder)
Föreläsning, frågor och diskussioner

Dagordning för årsmötet
§1.
§2.
§3.
§4.
§5.
§6.
§7.
§8.
§9.
§10.
§11.
§12.
§13.
§14.
§15.
§16.
§17.
§18.
§19.
§20.

Mötets öppnande kl. 11:00
Fastställande av röstlängd
Val av presidium: mötesordförande och sekreterare
Val av protokollsjusterare
Fastställande att kallelse har skett i rätt tid (3 veckor innan mötet)
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse för 2021
Ekonomisk berättelse 2021
Revisorernas berättelse för 2021
Beslut om ansvarsfrihet
Beslut om medlemsavgift för 2023
Beslut om arvode och ersättningar
Verksamhetsplan 2022
Val av ordförande och styrelse
Val av revisorer 1 år
Val av valberedning, 1 år
Beslut om ändring av stadgan
Miljöpriset 2022
Motioner, frågestund och besvarande av inlämnade frågor
Avslutning

Verksamhetsberättelse 2021
Aktion Rädda Vättern
Under året har styrelsen bestått av 9 ledamöter: Ordförande Elisabeth Lennartsson, kassör Bengt
Eriksson, ledamöterna Ann-Sofie Andersson, Camilla Linusson, Caroline Millberg, Christer Haagman,
Dag Fredriksson, Eva Andersson och Roland Törnkvist. Ledamöterna hör hemma i följande
kommuner: Askersund, Motala, Ödeshög, Linköping, Skövde, Karlsborg och Hjo.
Hoten mot dricksvattnet.
De akuta hot mot dricksvattnet som funnits med från föreningens start för snart 10 år sen finns
tyvärr fortfarande kvar. Dock finns nu ett förslag, en proposition på riksdagens bord, att förbjuda
borrning efter metangas i alunskiffern runt Motala och Vadstena. Det kan bli ett beslut om förbud
redan under våren om allt går vägen.
Däremot har hotet om att öppna en gruva vid Norra Kärr återigen ökat, genom att företaget Leading
Edge nu presenterat ett nytt förslag, samtidigt som dom fortsätter att driva sitt överklagade av
Bergsstatens tidigare avslag på grund av brist på Natura 2000-tillstånd.
Försvarsärendena har också blivit mer akuta.
Försvarsärendena
Prövningen av försvarets ansökningar om att kraftigt utöka den militära verksamheten i, över och
runt Vättern fortsätter. Fyra ärenden ligger fortfarande på regeringens bord.
Regeringen avvisade i somras försöket att tjuvstarta dräneringen av landningsbanan. Beslutet
hänvisade till formella fel i ansökan. Fortifikationsverket lämnade i höstas in ett nytt försök att
genomföra bankantsdräneringen, trots att regeringen inte beslutat i det större
markavvattningsärendet. Remissförfarande om bankantsdräneringen pågår under vårvintern 2022.
Aktion Rädda Vättern har lämnat in ett omfattande kritiskt remissvar. Huvudfrågan gäller att
flygplatsen måste saneras innan det kan vara tal om dränering.
När det gäller ärendet om femdubbling av flygrörelserna på Karlsborgs flygplats däremot lagade
Skaraborgs flygflottilj tillfälligt sprickor i landningsbanan så att ett transportplan för första gången på
nästan fyra år kunde landa under bevakning av ett stort press- och TV-uppbåd. Att återuppta
flygverksamheten, trots att flygplatsen inte är sanerad och inte har något tillstånd, borde inte vara
möjligt. Av denna anledning polisanmälde ARV tilltaget. Åklagaren la dock snabbt ner ärendet med
hänvisning till att verksamheten en gång var anmäld 2001. Detta var dock en anmälan som aldrig
godkändes av tillsynsmyndigheten som då hette Generalläkaren. Försvarsmakten fortsätter alltså att
nonchalera miljölagstiftningen och övriga ansvariga myndigheter lyckas ännu inte sätta stopp.
Försvarsmaktens krav på att få utöka skjutningarna ute i Vättern vid Hammarens flygskjutmål ligger
också fortfarande på regeringens bord i väntan på beslut. Här vill militären att stridsflyget ska få
skjuta 69 000 skott per år plus 150 raketer årligen, mot nuvarande tillstånd 1000 skott och raketer.
Aktion Rädda Vättern har även gång på gång krävt att Försvarets materielverks tillstånd från 2010
måste omprövas. Då nonchalerades både Natura 2000-reglerna och EU:s ramvattendirektiv. Detta är

inte längre möjligt tack vare nya prejudikat. Men myndigheterna vägrar så frågan om omprövning
ligger nu också på regeringens bord.
Gruvan vid Norra Kärr
I höstas kom gruvföretaget med nye vd:n Filip Kozlowski i spetsen med ett nytt förslag hur man ska
kunna öppna ett dagbrott uppe på Östra Vätterbranterna. Det nya utkastet innebär att det stora
sandavfallsupplaget inte skulle hamna på berget. Men själva dagbrottet, krossningen och malning av
berget samt utsortering av jordartsmetaller med magnetisk metod finns kvar. Anrikningen med
kemiska metoder ska dock ske någon annanstans, oklart var. Luleå och Baltikum nämns vilket skulle
innebära långa transporter.
Företaget har inte dragit tillbaka sitt senaste överklagande till regeringen som gäller kravet på att
redovisa Natura 2000-tillstånd. Vi ser inga lagliga möjligheter för regeringen att godkänna
gruvbolagets överklagan. En ny ansökan med fullständig utredning av påverkan på områden i och
omkring Vättern som är skyddade av Natura 2000-regelverket måste göras.
Aktion Rädda Vättern har under året haft flera insändardebatter med Svemin, gruvbranschens
lobbyorganisation. Svemin försöker få folk att tro nya gruvor måste öppnas för att klara den ”gröna
omställningen”. Självklart behöver det fossila beroendet åtgärdas, men ARV och många forskare ser
helt andra möjligheter. Det finns stora mängder jordartsmetaller i de gamla gruvavfallsupplagen vid
nedlagda gruvor i Bergslagen. LKAB räknar med att kunna klara 30 % av hela EU:s behov av
jordartsmetaller från bara sin gruvverksamhet. Troligen måste det också göras svårare och dyrare att
bryta jungfrulig mark för att återvinningen ska komma igång. Det pågår även avancerad forskning för
att ta fram alternativ till den skadliga utvinningen av jordartsmetaller runt om i världen.
Pandemin
Vår utåtriktade verksamhet kunde inte bli så stor under året, som vi brukat ha förr om åren. Vi hade
hoppats på ett medlemsmöte under hösten där vi kunde träffas, men till slut fick det bli digitalt,
precis som årsmötet. Deltagarantalet var uppåt 40 personer båda gångerna. Några digitala
föreläsningar har också genomförts, bland annat studieförbundet Vuxenskolan hade en mötesserie
där ARV medverkade. Under senhösten hade vi trots allt några fysiska föreläsningar.
Namninsamlingen för dricksvattnet
Namninsamlingen för att göra ”Vättern till ett överordnat riksintresse” har fortsatt att samla namn
under året. Den nya sträckningen för Vätternrundan genom Askersund möjliggjorde att vi fick ganska
många påskrifter när vi minglade runt bland ”påhejare”. Vid varje föreläsning finns förstås listorna
med. På den kommande Budkavlen i sommar blir listorna givetvis ett inslag.
Debattartiklar och insändare
Ett sätt att få ut information till allmänheten är att skriva debattartiklar, det är rätt svårt att få in
något i riksmedia, men lokalt brukar det gå bättre. Under höstens debatt om gruvor i riksmedia
lyckades vi faktiskt få med ett par inlägg. Vår Facebook brukar vara välbesökt när vi lägger upp något
och har drygt 10 000 följare.
PFAS-kemikalier
Under året har ett stort arbete lagts ner för att få flygplatsen i Karlsborg sanerad. Det har varit
överklagningar, debattartiklar, föreläsningar och annat informationsarbete. Nu börjar allmänheten
att förstå hur dåligt det är med dessa evighetskemikalier. Nyhetsmedia i allmänhet har publicerat
både i TV, radio och press om konsekvenserna. Många forskarrapporter kommer med täta

mellanrum och hjälper ARV att trycka på, att sanering är det enda rimliga sättet att hantera de stora
mängder gifter som finns på flygplatsen.
Konstprojektet Värna Vättern - Rätten till Vättern
Österängens konsthall i Jönköping startade under våren ett projekt där konstnärer kunde presentera
idéer om hur skyddet av Vättern ska kunna stärkas. Ett konstverk under vattnet finns nu i
Hästholmens hamn och kommer att invigas under våren 2022. Ett annat projekt gjordes av Ugglan,
ett gäng konstnärer från Vadstena. De gjorde en båttur runt Vättern och pratade med allmänheten
där de lade till för natten, man fick prova på att måla mm.
http://osterangenskonsthall.se/ratten-till-vattern-projektblogg/

Slutord
Från styrelsens sida vill vi tacka alla er medlemmar för ert engagemang i stort och smått. Allt från
uppmuntrande kommentarer och synpunkter på Facebook till att ni skrivit och klagat på buller och
skjutande hos länsstyrelser och försvarsinstanser. När vi får nya medlemmar är det förmodligen
någon av er medlemmar som påverkat någon att bli medlem. Stort tack för den hjälpen, föreningens
styrka ligger i att vi är många som kan hjälpas åt att prata för ett rent dricksvatten.
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Revisionsberättelse:

Verksamhetsplan 2022
Arbetet med att stoppa försvarets planer på att kraftigt
utöka användningen av Vätterns som skjutfält och flygövningsområde fortsätter.
Försvarsmakten och Fortifikationsverket trycker på för att få
igång Karlsborgs flygplats. I höstas lyckades ett Herkulesplan
plan landa, under stort pressuppbåd. Landningsbanans större
sprickor hade enligt Skaraborgs flygflottilj lagats men behovet
av dränering för att total-renovera banan kvarstår.
När nu Skövde flygplats läggs ner och omvandlas till
industriområde försvinner det alternativ till militär
flygverksamhet som utnyttjats de senaste fyra åren. Trycket
kommer att öka på att få igång verksamheten i Karlsborg så att
även stridsflyg kan landa där. Regerings-kansliet har därför
hört av sig till de kommuner, till ARV och de enskilda som
överklagat länsstyrelsen dispens för markavvattning och
Försvarsinspektören har ännu en gång skickat ut
bankantsdräneringen på remiss. ARV följer upp detta med
krav på att flygplatsen måste saneras innan dränering
påbörjas.
När det gäller flygskjutmålet Hammaren har vi inga tecken på
att det händer något på regeringskansliet men beslut kan
komma plötsligt.
ARV har även krävt att FMV:s tillstånd från 2010 måste
omprövas, bland annat på grund av granatbeskjutningarna
helt nära fiskeförbudsområdet runt Tängan. Vid mätningar på
Lemunda strand i somras kunde ARV visa att ljudnivån från
granaterna överskred tillståndet gräns-värde och nationella
rekommendationer. Efter att hela hösten förhalat frågan
meddelade Försvarsinspektören den 5 april att inga åtgärder
vidtas eftersom FMV har lämnat ett underlag som redovisar
att bullernivåerna inte överskridits. Då ARV krävde att få titta
på underlaget meddelade Högkvarteret den 22 april att den
”…begärda handlingen innehåller i sin helhet uppgifter som
omfattas av sekretess och kan därför inte lämnas ut…”
Miljöminister Annika Strandhäll har gått med på att träffa
ARV under trettio minuter torsdagen den 12 maj på
miljödepartementet i Stockholm. Vi ska då överlämna nära
30 000 namnunderskrifter mot flygskjutningarna i Vättern.
Förhoppningsvis kan vi ge en bra rapport på årsmötet!
Aktiviteter för att skydda dricksvattnet måste intensifieras
inte minst under valrörelsen!

Fossilgasen som skulle hämtas upp från alunskiffern längs
Vätterns östra strand ser ut att kunna stoppas. En proposition

med förslag på förbud ligger på riksdagens bord och bör
kunna få majoritet under innan sommaren.

Gruvan

vid Norra Kärr fick avslag av Bergsstaten förra
året, men överklagade beslutet till regeringen. Överklagan
gäller att bolaget inte vill söka om Natura 2000-tillstånd
utan vill ha en bearbetningskoncession först. Samtidigt
säger bolaget att hanteringen uppe på berget ska ändras
och ge ”ett mindre fotavtryck”. Syftet är att spränga, krossa
och mala berget till fin sand där jordartsmetallerna plockas
ut med magnetisk metod. Den därefter följande kemiska
processen att anrika metallsanden ska enligt bolaget nu
flyttas. Eventuellt till Luleå eller Baltikum. Bolaget har fått
en ny vd (Filip Kozlowski) och döpt om sig till Greenna
Mineral AB. Den nya vd:n har inlett en ”charmoffensiv”
mot både politiker och allmänhet och får starkt stöd av
branschorganisationen Svemin.
ARV kommer att fortsätta bemöta gruvlobbyns falska
argument och kämpa för att myndigheterna ska begripa
att Norra Kärr är ett av de mest olämpliga ställen att
öppna en gruva på.

Budkavle i sommar:

Tillsammans med Urbergsgruppen-Grenna och andra planerar Aktion Rädda Vättern
föra en budkavle runt Vättern i sommar. Budkavlen startar
måndag den 25 juli i Kleven, strax utanför Norra Kärr. Vi
passerar bland annat Gränna, Jönköping, Habo, Hjo, Brevik,
Karlsborg, Askersund, Medevi, Lemunda, Motala,
Vadstena, Borghamn, Stocklycke, Hästholmen och
Ödeshög. Målgången sker i Kleven den 7 augusti.
Vi går, vi paddlar, vi cyklar, vi simmar med vår fackla och
budkavle. Vi kanske åker tåg och bil vissa sträckor.
Vårt
budskap till
politiker och
makthavare
är tydligt:
Tillsammans
ska vi göra
allt vi kan för
att bevara
vår sjö till
kommande
generationer.
Styrelsen 25 april 2022

Valberedningens förslag till ARV:s årsmöte 2022
Enligt ARV:s stadgar ska styrelsen bestå av fem till nio ledamöter. Idag består styrelsen av nio
ledamöter inklusive ordföranden. Ledamöterna väljs på två år, hälften vart annat år.
Två revisorer och en revisorssuppleant ska väljas på ett år.
Valberedningen ska bestå av tre personer och ska väljas på ett år.
1. Nuvarande styrelse och revision
Elisabeth Lennartsson (Askersund) är ordförande. Ordförande väljs varje år.
Styrelseledamöterna Ann-Sofie Olausson (Karlsborg), Dag Fredriksson (Skövde), Eva
Andersson (Motala), och Roland Thörnqvist (Linköping) ställer upp för omval på 2 år.
Styrelseledamöterna Bengt Eriksson (Hjo), Camilla Linusson (Ödeshög), Caroline Millberg
(Motala) och Christer Haagman (Hjo) har ett år kvar på sina mandattider.
Ordinarie revisorer är Jan Johansson och Gunilla Högberg. Revisorssuppleant är Jan Grounes
Revisorer väljs på ett år.

2. Valberedningens förslag.
Omval av Elisabeth Lennartsson till ordförande på 1 år.
Omval av Ann-Sofie Olausson (Karlsborg), Dag Fredriksson (Skövde), Eva Andersson (Motala),
och Roland Thörnqvist (Linköping) på två år.
Bengt Eriksson (Hjo), Camilla Linusson (Ödeshög), Caroline Millberg (Motala) och Christer
Haagman (Hjo) kvarstår ytterligare 1 år.
Omval av revisorerna Jan Johansson (Hjo) och Gunilla Högberg (Askersund) på 1 år.
Omval av revisorssuppleant Jan Grounes (Askersund) på 1 år.

Valberedningen:
Lena Haagman, Hjo, sammankallande
Herman Donnér, Vadstena
Gunnel Zenk, Askersund

Förslag till ändring av stadgar för Aktion Rädda Vättern (ARV)
Nuvarande stadgar lyder:
§7. Styrelsen
/…/
”Ordförande och kassör utses till firmatecknare och får var för sig teckna föreningens
konton. Styrelsen kan även utse en utomstående som hjälp att företräda föreningen
gentemot bank i samverkan med kassören.”
/…/
Styrelsen förslår att ovanstående stycke ersätts med:
”Ordförande och kassör utses till firmatecknare, två i förening. Styrelsen kan även ge
fullmakt åt medlem utanför styrelsen att företräda föreningen gentemot bank
tillsammans med kassör eller ordförande, två i förening.”

Syftet är att det alltid ska vara två personer som gemensamt ansvarar för ekonomiska
transaktioner.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötet äger rum i Askersunds kulturhus Sjöängen, Drottning Kristinas väg 2.

