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Inledning  
Naturskyddsföreningen är intressent i Vätternvårdförbundet. Innebär att vi får lyssna och ha 
synpunkter men inte rösta.  
Vätternvårdsförbundet arbetar med att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, 
övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern. Förbundet bevakar också olika intressen i 
och runt Vättern. Arbetet finansieras av medlemmarna vilka utgörs av företag, myndigheter och 
organisationer runt Vättern samt övriga som har intresse av miljön i Vättern.  
Arbetet och mötena leds av någon av Landshövdingarna i ett roterande ordförandeskap. 
Kansliet finns hos Länsstyrelsen i Jönköping. Det finns två deltidsanställda på kansliet som övrig tid 
har sin andra tjänst på Länsstyrelsen i Jönköping. 
Verksamheten styrs av stadgar och arbetsprogram. Vätternvårdsförbundet samordnar även 
“Vattenråd för Vättern” på uppdrag av vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt  
  

Under året  
Det har varit 4 fysiska möten under året. 
Det är en imponerande effektivitet och struktur på mötena, både de fysiska och de tidigare digitala.  
Försvarets skjutningar, problematiken med brandskum runt Karlsborg, den planerade gruvan i Norra 
Kärr med flera av ”våra” frågor kommer ofta upp på mötena.  
Invasiva arter finns med precis som i stort alla andra problem som är förknippade med vattenkvalité. 
Under de senast åren har kommunikation varit ett viktigt område och under året förbättrades 
hemsidan och man lanserade sidan Vätternliv.se – en nyutvecklad kunskapsportal om Vättern. 
På ett enkelt sätt förklaras fakta och samband utifrån de miljöundersökningar som genomförts 
sedan mitten av 1900-talet. Målet är att fler i samhället ska få en djupare förståelse för sjön och dess 
ekosystem, miljötillstånd och utmaningar över tid.  
  

Reflektioner  
Jag bedömer det är viktigt att Naturskyddsföreningen fortsätter delta i Vätternvårdförbundets 
möten.  
Det är en källa till kunskap och kontaktskapande och jag tror det är viktigt att vi syns även här då 
samtliga regioner/länsstyrelser och kommuner runt Vättern deltar på mötena.   
Även Naturskyddsföreningen borde vara representerad runt om Vättern och initialt borde vi i 
Jönköping kanske ta initiativet att i alla fall informera övriga Länsförbund.  
Skaraborg LF har genom Ulla Kjellander och någon till deltagit i ett möte under 2022. 
  
För intresserade;  
Vätternvårdförbundet https://www.vattern.org/   
Vätternliv https://www.vatternliv.se/   
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