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Minnesanteckningar från Visingsörådets  informationsmöte 
angående aktuella miljöfrågor på Visingsö den 29 maj  kl. 19.00 
på Wisingsö Hotell & Konferens. 
Mötet hölls i Blå Hallen och hade samlat ett 40:tal deltagare. 
 
 

1. Ordf. Bengt Ottosson hälsade alla välkomna och speciellt de inbjudna gästerna: 
- Johan Elwing, Ödeshög, talesman för Aktionsgruppen Rädda Vättern (ARV) 
- Rune Olsson, talesman för Aktionsgruppen Rädda Vättern (ARV) 
- Måns Lindell Fil.dr. limnolog, representerar Vätternvårdsförbundet 
- Rolf Erlandsson, miljöchef Jönköpings Kommun 
- Oskar Lehtonen. miljöinspektör Jönköpings Kommun 

       
 

2. Samordnare miljöprojekt för Visingsö, Jan Andersson, gav en kortfattad beskrivning 
av kvällens båda informationsteman, ” Vattenreningsverket Visingsö” och ”Skjutmål 
Hammaren”. 
I fråga om reningsverket så har det varit ett intresse från närliggande byars byalag 
att få en lösning till stånd. Kommunen har gjort vissa korrigerande förbättrings-
åtgärder på verket. Invallning vid sjösidan för att hindra ras och utsläpp har gjorts. 
Täthetsprovning av ledningar och tätning av brunnar har genomförts. Det stora 
problemet är breddningen av delvis orenat avloppsvatten vid stora 
nederbördsmängder. Reningsverket har idag inte kapacitet att klara så stora mängder 
vatten. Redan har 1,5 miljoner kronor lagts ner i dessa åtgärder. 
Kommunen har gett en konsult uppdraget att föreslå en lämplig ombyggnad av 
avloppsverket så att funktionen blir OK. Det finns också ett förslag att förlänga 
utloppstuben till så stor längd att man når skiktningsdjupet och på så sätt slipper 
föroreningar nära stranden. 

 
 

3. Avloppsreningsverket. 
Rolf Erlandsson och Oskar Lehtonen från Jönköpings kommun presenterade planerna 
med reningsverket och inledde med en kort presentation av vad som hänt under de 
senaste åren. 
En onormal alg- och kletbildning uppstod vid Tunnerstads brygga och detta 
rapporterades till Visingsörådet och som sedan tog upp med kommunens ansvariga 
för reningsverket. Analyser av kletet (algerna) gjordes 2009. Dessa prover visade att 
det rörde sig om vanliga alger. 
Vad är då källan till problemen? 
En undersökning sattes igång av kommunen med följande punkter: 
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- Genomgång av reningsverkets funktion. 
- Inventering av enskilda avlopp och diken i området. 
- Inspektion av lantbruk. 
2011 gjordes en undersökning av Sweco varvid konstaterades att kemsteget i verket 
är underdimensionerat för den aktuella volymen. 
Vattenbyrån AB har sedan gjort en förstudie om hur man skulle kunna bygga om 
verket för en bättre funktion. 
De åtgärder som vidtagits från kommunen är: 

- Förstärkning av dammar mot sjösidan. 
- Nytt staket runt verket. 
- 1100 meter spillvattenledning har tätats mot inkommande tillskottsvatten. 
- I övrigt löpande underhåll. 

 
I den kommande budgeten finns pengar upptaget för verket. 
Måns Lindell förklarade varför det bildas synliga utsläpp vid tuben mynning enligt de 
bilder vi sett.  Utsläppen består av rostpartiklar från den kemiska fällningen i verket. 
Rolf Erlandsson påpekade att den stora mängden ovidkommande vatten borde 
åtgärdas. Det finns många fastigheter som har sitt takvatten inkopplat direkt till 
avloppssystemet. Bland annat många av Visingsöbostäders fastigheter. 
Kjell Åke Hult påpekade vikten av balans i systemet med fosfor och kväve. 
Måns berättade att fosforhalterna i Vättern legat konstant de senaste 10 åren. Kväve 
fosfor och kol är de viktigaste ämnena för balansen. Kvävehalterna har ökat de 
senaste 50 åren men på de senaste 5 åren har en minskning av kvävehalterna 
märkts. 

 
 
 

4. Kort fråga till Måns Lindell och likaledes kort svar: Hur mår Vättern idag? 
 
Vättern har idag en klarhet som i slutet av 1800-talet. Siktdjupet ligger på 14 till 17 
meter vilket är extremt bra. Klimatförändringarna verkar bli som forskarna förutspått 
med en ökning av temperaturen med 2-5 grader per 100 år. Den inplanterade 
storlaxen och andra främmande arter påverkar livet i sjön. Gamla synder i form av 
PCB, dioxiner mm finns kvar ytterligare minst 10-40 år innan de bryts ner. Därför har 
vi fortfarande restriktioner på konsumtionen av fet fisk från Vättern. 

 
  
5. Försvarsmaktens förslag till utökade skjutdagar vid skjutplats Hammaren. 

Jan Andersson inledde med en kort resumé av vad som hänt i frågan.  
Aktionsgruppen Rädda Vättern har bildats och arbetar aktivt.  Vi måste föra fram 
viktiga frågor till våra politiker som i sin tur måste föra vår talan. Den 14 juni förra 
året hade vi ett stort samrådsmöte där vi utformade en protestskrivelse som sedan 
via Visingsörådet skickades till försvarets miljöprövningsenhet som handlägger frågan 
inom försvaret. När nu första utgåvan av tillståndsprövningen har kommit ut ser vi att 
viss hänsyn tagits till de saker som vi påpekade då.  Bland annat har flygkurvorna 
ändrats längre ut från Visingsö vilket naturligtvis minskar buller över ön.               
Vad vill då försvaret? 
Måns Lindell har plockat ut ”faktabitar” från försvarsmaktens inkomna ansökan. Det 
är ett omfattande material på 472 sidor och hela texten är ännu inte genomgången. 
Detta ger också en bild av Vätternvårdsförbundets agerande för att få lagtexten 
ändrad så Vätterns vatten ingår som ett riksintresse. 
Ger även information om framtida planer om Vättern ur ett vattenförsörjnings- 
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perspektiv. Ärendet ligger för beslut hos länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Alla riskområden över Vättern har sina egna tillstånd. 
Tillståndsprocessen är nu igång och ett första förslag till ansökan för prövning 
föreligger. Officiella remissinstanser har nu möjlighet att begära kompletteringar i 
texten. Vid Måns genomgång har han upptäckt att det saknas en del material som 
inte finns med i ansökan men som borde vara med. Senaste datum för att lämna 
begäran om kompletteringar är den 1 juni. 
Örebrokommunerna har planer på att utnyttja Vätterns vatten till dricksvatten. Även 
Mälarkommunerna behöver på sikt nytt råvatten från Vättern eftersom salthalten i 
Mälaren stiger på grund av inträngande Östersjövatten. 
När blir Vättervattnet ett riksintresse? 
Vi måste engagera politiker så att problemet kommer upp på riksnivå. 

 
 

6. Johan Elwing från Ödeshög, aktiv i Aktionsgruppen Rädda Vättern (ARV), 
presenterade vad gruppen gjort hittills och vilken målsättning som finns framåtriktat. 
Vid informationsmötet i Ödeshög i november månad drogs arbetet igång på allvar. 
Känslan är viktig hos deltagarna i ARV för att få något gjort. 
 
Vad har gjorts hittills i gruppen? 

 Startade den 22/12 2011 
 Cirka 40 st medlemmar varav 15 st aktiva. 
 Jobbar ute på fältet för att sprida budskapet. På torgen, ICA-butikerna, 

turistställen, mm 
 Namnlistor distribueras som har mer än 10000 underskrifter just nu. 
 Den 28 mars var det 600 personer på mötet i Ödeshög 
 Besöker politiker 

 I Motala kommun har S + M gått tillsammans i försvarsfrågan. 
 I Hjo hålls 2 möten den 26 juni där alla berörda kommuners 

kommunstyrelseordföranden är samlade för att besluta säga nej tillsammans 
mot utökade försvarsaktiviteter. 

 Den verksamhet som försvarsmakten bedriver är ett hån mot alla i världen som 
inte har rent dricksvatten. 

 
Vättern har alltid varit en dricksvattentäkt.  

 Föroreningarna i Munksjön är ett hot mot hela Vättern. Enligt en vattendom 
från 1972 skall företaget städa upp föroreningarna i sjön. Men inte mycket har 
hänt hittills. 

Övriga hot.  

 Zinkgruvan vid norra delen av Vättern. Här finns slagg från brytningen som 
läcker lakvatten. 

 Malmkropp under södra Vättern. Provborrningar pågår från flotte i sjön. 
 Norra Kärr utanför Gränna. Här finns en stor fyndighet av sällsynta 

jordartsmetaller som eventuellt kommer att brytas inom de närmaste åren. 
Detta är den 4:e största fyndigheten av dessa metaller i världen. Inga gruvor 
med denna typ av fyndighet har hittills lyckats att rena processen på ett 
miljömässigt bra sätt. 

 
Minerallagen i Sverige är mycket generös. Enligt miljörörelsen borde den skärpas för 
att skydda den svenska miljön. Om det finns uran i fyndigheten kan kommunen sätta 
stopp för brytning. Om det är låga halter uran i malmen så kan inte kommunerna 
stoppa brytningen utan då är det staten som avgör. 
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Rune Olsson från ARV berättade slutligen hur han jobbar för att kartlägga 
miljöstörningar som orsakas av försvarets verksamhet. Genom att medlemmar i ARV 
rapporterar iakttagelser om störningar så kan Rune sammanställa dessa och lämna 
protester till försvaret. Det finns många exempel på när flygplan flugit på otillåten 
höjd eller över otillåtet område med bullerskador och andra skadeeffekter som följd, 
till exempel påverkan på människor och djur. 
Rune Olsson önskar komma i kontakt med någon politiker inom EU. Här från trakten 
har vi Alf Svensson, EU-politiker från Gränna. Visingsörådet försöker knyta kontakten. 
 
 
 
Vid pennan  
Bengt Ottosson 
Ordförande Visingsörådet 
 


