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Idag finns nya och nygamla hot mot Vättern i form av militärens nya tillstånd för 

skjutningar och övningar, en ny gruva för sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr nära 

Gränna och prospekteringen av skiffergas utanför Motala. Militären vill utöka 

skjutningarna i Vättern från 1 000 till 69 000 skott om året. Antal övningsdagar utökas till 

30 dagar per år. Tillstånd erhölls av Länsstyrelsen 2016 men det har överklagats av ett 

antal närliggande kommuner och föreningar/organisationer. I norra Kärr har det sökande 

bolaget fått sitt bearbetningstillstånd indraget men ämnar återkomma med en ny ansökan. 

Ytterligare ett hot stort hot är klimatförändringarna som bland annat innebär att Vättern 

blir varmare. 

Vättern är en ren klar sjö som är dricksvattentäkt för ca 250 000 personer i 11 kommuner 

inklusive ett antal kommuner i Skaraborg som Hjo, Karlsborg, Skara, Falköping och sist 

men inte minst Skövde. Vi är helt beroende av ett friskt dricksvatten och genom 

Skaraborgsvatten har vi redan vid vattenintaget vid Hjällö ett rent exklusivt dricksvatten 

från Vättern. Kommuner som också är helt beroende av Vätterns dricksvatten är till 

exempel Jönköping, Vadstena, Ödeshög, Askersund och Motala. Inom en snar framtid 

tros ett flertal kommuner i Närke med ca 200 000 invånare ta dricksvatten från Vättern 

och i framtiden kan ytterligare drygt en miljon tillkomma genom att Mälaren försaltas och 

blir obrukbar som dricksvattentäkt. Vättern är därmed en av de viktigaste vattentäkterna i 

norra Europa. 

Vättern är Natura 2000-område och ger oss genom sina ekosystemtjänster (naturens 

gratistjänster) en stor mängd värden från naturen. Den viktigaste är onekligen värdet som 

dricksvattentäkt. Vättern har oerhört stora friluftsvärden genom fiske, bad, båtliv, 

dykning och naturupplevelser. Här finns höga naturvärden i form av unika fiskarter som 

storröding och arter av kräftdjur, alger, havsväxter etc. Det finns ett rikt fågelliv och 

Vättern och dess strandområden är mycket viktig både som häckningslokal men inte 

minst som rastlokal för flyttfåglar under vår och höst. Vättern är riksintresse för 

friluftsliv, turism, naturvård och yrkesfiske.   

För att värna Vätterns dricksvatten, friluftsliv 

och natur föreslår Vänsterpartiet att Skövde 

kommun: 
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 Att verka för att inga nya föroreningskällor ska tillkomma eller riskera att 

tillkomma och därigenom påverka Vätterns tillstånd negativt  

 Att särskilt ska fokusera på att värna Vättern i frågor som rör militärens tillstånd 

för övning i och vid Vättern, tillstånd till nya prospekteringar och gruvor samt 

klimatpåverkan  
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