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Till dig som deltar i eller följer 
Folk och Försvars Rikskonferens 2023 
 

 

 

 
 

I en rättsstat ska även Försvarsmakten följa lagarna 
 

Snart börjar Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. Det kan då vara på sin plats att påminna 

om att Försvarsmaktens uppgift är att skydda folket. I riksdagen har folkets företrädare beslutat 

om lagar som även försvarsledningen lyder under. Till exempel förordning 2007:1266 där det 

står att ”Försvarsmakten [ska] ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred.”  

Men förra året fick Försvarsmakten för sig att Putins auktoritära styre och vansinneskrig i 

Ukraina var en anledning att kräva att det svenska försvarets verksamheter inte längre ska 

behöva prövas mot vår miljölagstiftning. Under fem år ska militära verksamheter kunna utökas 

utan att skador på varken människor eller miljön undersöks eller prövas mot gällande lagar och 

EU-direktiv. 

Under mer än ett decennium har det varit möjligt att följa turerna kring försvarets ansökningar 

om att kraftigt få utöka användningen av Vättern som skjutfält och flygövningsområde. Vanliga 

medborgare har gång på gång tvingats upplysa de statliga myndigheterna om vilka miljölagar 

vår unika sjö omfattas av och att krigsövningar inte hör hemma i vårt dricksvatten.  

Bara agerandet vid Karlsborgs PFAS-förgiftade flygplats invid Vätterns strand är en tillräcklig 

anledning att lägga Försvarsmaktens krav i pappersåtervinningen. Flygfältets förgiftade mark 

och grundvatten har inte sanerats trots att det gått 9 år sedan upptäckten. De ansvariga 

försöker istället få dispens att dränera ut det giftiga vattnet direkt till dricksvattentäktens 

vattenskyddsområde.  

Vi oroar oss nu över hanteringen av Försvarsmaktens krav på ett laglöst undantagstillstånd. Den 

av den socialdemokratiska regeringen beställda utredningen, som överlämnade sitt resultat den 

sista november 2022, hålls fortfarande hemlig inom regeringskansliet. Kommer regeringen gå 

överbefälhavaren till mötes? Trots att slopad miljöprövning av försvarets verksamheter kan 

leda till irreparabla skador på människors hälsa och miljön?  
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Den självklara lösningen är i stället att ge ökade resurser till tillståndsmyndigheterna så 

försvarets behov av beslut kan hanteras både snabbt och korrekt. Försvaret är nu under 

uppbyggnad och omvandling; det innebär också möjligheter att tänka nytt kring övningsplatser 

och påverkan på känslig och skyddad miljö. 

Vättern ingår i det europeiska nätverket för naturskyddade områden: Natura 2000. Det är en 

olämplig plats både för utprovning av artillerisystemet Archer där hundratals spränggranater 

tillåts detonera alldeles intill fiskeförbudsområden i norra Vättern och för JAS-övningar där 

tusentals projektiler skjuts ner i vattnet strax utanför Breviks populära badplats, årligen. 

I förlängningen är det demokratin som hotas. Tidigare har det funnits en samfälld svensk kritik 

av högernationalistiska krafter som försöker demontera rättsstaten och inskränka yttrande-

friheten, bland annat i Ungern och Polen. Utvecklingen i Ryssland under Putins styre visar hur 

livsfarligt det är att släppa lös dessa konservativa auktoritära strömningar. Därför måste vår 

svenska regering och försvarsledning istället skydda rättsstaten och den konstitutionella 

demokratin. 

Miljölagstiftningen måste vidmakthållas och allmänhetens demokratiska rätt att medverka i 

beslutsfattandet enligt Århuskonventionen ska upprätthållas. Det blir dessutom bättre beslut 

och färre onödiga konflikter när närboende och miljöföreningar medverkar i miljöprövningarna. 

Med förhoppning att alla goda krafter samverkar och även i kristider försvarar rättssamhället 

och svenska folkets hälsa och miljö. 

 

Med vänlig hälsning 

Aktion Rädda Vättern 

Elisabeth Lennartsson 

Ordförande 
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