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Sammanfattning 
I miljöbalken är Vättern med dess öar och strandområden utpekade som riksintresse för 

att få ett förstärkt rättsligt skydd mot negativ påverkan från exploateringsföretag och 

andra ingrepp. De värden som ligger till grund för riksintresseskyddet är turism- och 

friluftsliv, natur-och kulturvärden, naturvård, yrkesfiske, Natura 2000-område samt 

dricksvattenanläggningar. Försvarsmaktens uppgift är att värna om Sverige och alltid 

vara beredda att agera om behov uppstår. Försvaret har en historia av flitigt övande i 

och runt Vättern och nu vill försvarsmakten kraftigt utöka sitt nuvarande tillstånd 

avseende Flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun. Ett tioårigt tillstånd från 

länsstyrelsen har mött stort motstånd med bl.a. ett hundratal överklaganden. Denna 

studie syftar till att belysa och sammanfatta lagstiftningen på området och därigenom 

klargöra vilket skydd Vättern och dess riksintressen har. Arbetet bygger i huvudsak på 

analys av offentliga handlingar, tolkning av lagstiftning och miljövetenskapliga 

rapporter. Resultatet visar att lagstiftarna tagit hänsyn till totalförsvarets behov vilket 

uttryckligen framkommer av miljöbalken. Försvarets områden och möjlighet till övning 

är därför klassade som ett stort allmänintresse samt riksintresse, vilket har företräde 

framför alla andra riksintressen. I tillståndssammanhang anses försvaret ha tvingande 

orsaker till att få igenom tillstånd där andra miljöfarliga verksamheter normalt sett hade 

nekats tillstånd. Miljöskyddet kan därför i övrigt anses som tillräckligt och väl utarbetat.   

 

 

Abstract  
In the Swedish Environmental Code, the lake Vättern including it´s islands and shores, 

is of national interest in order to strengthen legal protection against negative impacts of 

exploitation companies and other interventions. The basic values for the national 

interest protection are tourism and outdoor life, nature and cultural values, nature 

conservation, professional fishing, the Natura 2000 restrictions and drinking water 

facilities. The task of the Swedish armed forces is to protect Sweden and always be 

prepared to act if a conflict arises. The Swedish armed forces have a history of frequent 

practice in and around Vättern, and currently they have the intention to renew and 

expand their present permission with particular interest of the Air Force Goal 

Hammaren, situated within the Karlsborg Municipality. A ten-year permission from the 

county administrative board of Västra Götaland has encountered great resistance with, 

among other things, a hundred appeals from the public. The objective of this study is to 

elucidate and summarize the legislation in this area, and thereby clarify the protection of 

the Vättern area and its national interests. The study is mainly based on analyses of 

public documents, interpretation of legislations and environmental reports. The result 

shows that the legislators have taken into account the requirements of the total defense 

system, as expressly stated by the Environmental Code. The practising areas of the 

Swedish armed forces and the opportunity to practice are therefore classified as a major 

public interest and national interest, which prevails over all other interests. When it 

comes to permissions, the defense is considered to have compelling reasons for 

obtaining permissions where other environmentally hazardous activities normally are 

denied. With the exception of this permission, the environmental protection can be 

considered sufficient and well-developed. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med en area på ca 1900 km2 och en vattenvolym på ca 74 km3 (SMHI 2017) gör det 

Vättern till Europas femte största sjö och Sveriges näst största sjö efter Vänern. I 

dagsläget nyttjar nära 300 000 människor Vättern som sin dagliga dricksvattentäkt och 

ca 3000 konsumenter tillkommer årligen (Vätternvårdsförbundet 2015). Med sitt läge 

och sin storlek faller det sig naturligt att sjön tillhör hela åtta kommuner vilka är 

Askersund, Habo, Hjo, Jönköping, Karlsborg, Motala, Vadstena och Ödeshög.  

 

Vättern med dess öar och strandområden har utpekade natur- och kulturvärden av sådan 

art att de ska skyddas i form av riksintresse enligt Miljöbalken (MB). Turism och 

friluftsliv, natur- och kulturvärden, naturvård samt yrkesfiske är identifierade värden 

som ligger till grund för riksintresset (Vätternvårdsförbundet 2008). Ingrepp i miljön får 

endast komma till stånd om det inte påtagligt skadar riksintressets natur- och 

kulturvärden (4:1 MB).  

 

Dessutom upptas >95% av Vättern i Natura 2000-område genom både art-och 

habitatdirektivet och fågeldirektivet. Det innebär att de arter eller naturtyper som ligger 

till grund för Natura 2000-området ska bibehålla eller uppnå gynnsam bevarandestatus 

bl.a. genom att upprätta och följa särskilda bevarandeplaner. I bevarandeplanen för 

Vättern som är framtagen av Vätternvårdsförbundet nämns bl.a. fågelarter som 

fisktärna, silvertärna, vitkindad gås och svarthakedopping samt fiskarter som röding, 

harr, nissöga, sikfiskar m.fl. För flera av dessa arter bedöms bevarandestatusen som ej 

gynnsam (Vätternvårdsförbundet 2008). För att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område krävs ett särskilt 

tillstånd vilket i första hand prövas av länsstyrelsen (7:28a, 7:29b MB).  

 

När företag eller verksamheter vill expandera eller ta nya områden i anspråk händer det 

dock att det uppstår långdragna och känsloladdade rättsprocesser.  Dessa kännetecknas 

av att olika intressen står i konflikt med varandra eller att miljöaktivister sätter sig emot 

en viss markanvändning och där den rättsliga utgången inte alltid är självklar. I Vättern 

är detta ett faktum både vid den planerade gruvverksamheten vid Norra Kärr och vid 

fallet om flygskjutmålet Hammaren som denna studie kommer att fokusera kring. 

  

Försvarsmaktens (FM) uppgift är att värna om Sverige och alltid vara beredda att agera 

om behov uppstår. Därför behöver FM öva både på marken och i luften samt till sjöss 

(Försvarsmakten 2018). Försvarets övningar i Vättern har pågått sedan 1950-talet (FM:s 

MKB 2012, 4). Försvarets materielverk (FMV) innehar sedan 1997 ett tillstånd enligt 

miljöskyddslagen för skjutning med flygplan i Vättern. I praktiken innebär tillståndet att 

öva anfall mot flygskjutmålet Hammaren, bestående av två stycken flytande sjömål, i 

Karlsborgs kommun. Detta tillstånd övertogs sedan av FM under 2010 (FM:s 

Tillståndsansökan 2012, bilaga 7.4 sid. 6).  

 

När FM 2012 inkom med en ändringsansökan för utökad verksamhet möttes den av en 

hel del motstånd från bl.a. miljöorganisationer, kommuner och boende, s.k. sakägare. 

Detta motstånd har även gjorts sig synligt i media. I sitt yrkande angav FM att man ville 

utöka antalet kalenderdagar att öva på samt redogjordes för den ammunitionsmängd 

(finkalibrig, grovkalibrig samt övningsraketer) man avsåg att förbruka. En generell oro 

för att flera av Vätterns många värden riskerar att skadas och en ovilja till fler högljudda 
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överflygningar med militärflygplan ligger bakom ett hundratal överklaganden 

(Överklagande från Miljöpartiet 2016 och Naturskyddsföreningen 2016, Länsstyrelsen 

Västra Götalands län 2017). Detta har lett till en långdragen rättsprocess som inne på 

sitt 6e år ska avgöras på regeringsnivå. 

  

Artilleripjäser provskjuts också med utgångspunkt från Karlsborg och ut mot Vättern 

med en viss mängd dumpade ammunitionsrester i sjön som följd. ”Det här är ett pris 

man får betala för att vi ska stärka försvarsförmågan” menar Anders Hedman, chef på 

Försvarets materielverk (FMV) Karlsborg, i en intervju till tv4 i oktober 2017. Han 

menar också att det är viktigt att kunna göra leveranskontroller och att tillskottet av 

metaller till sjön anses vara försumbart (tv4 Nyheterna 2017). Aktion Rädda Vättern 

(ARV), håller inte med och skriver i ett öppet brev (se bilaga A) till försvarsministern, 

miljöministern och försvarsinspektören att de kräver ett stopp för skjutningar i Vättern 

och kritiserar starkt den nuvarande tillsynsfunktionen.  

  

Det ligger nu på regeringens bord att fatta ett slutligt beslut om tillstånd och villkor 

kring ansökan för Flygskjutmålet Hammaren samtidigt som hänsyn ska tas till både 

miljön och landets säkerhet. Samråd har genomförts enligt 6 kap. MB med både 

myndigheter och allmänheten. Av samrådsanteckningar framkommer oro och 

tveksamheter huruvida alla konsekvenser av verksamheten verkligen har förutspåtts och 

iakttagits ordentligt (FM:s Tillståndsansökan 2012, kap. 7). Oro och ilska kan urskiljas i 

form av kommentarer från allmänheten som ställer frågor som varför FM måste skjuta 

just här, om det inte borde anses som vansinnigt att under modern tid kasta metallskrot i 

en dricksvattentäkt, om påverkan på närliggande badplatser, om sikens lekplats och 

reproduktionsområde nu kommer att ta skada osv (FM:s Tillståndsansökan 2012, 

underbilaga 7.7.2). Att sikens lekplats vid Sidön i Karlsborg bör skyddas framkommer 

av bevarandeplanen för Natura 2000-området (Vätternvårdsförbundet 2008). En 

efterfrågan på ett ömsint vårdande av det ”världsunika” Vätternvattnet kan urskiljas ur 

kommentarerna där vatten beskrivs som jordens blodomlopp och att Vätterns vatten 

dessutom skulle vara klassificerat som livsmedel. Misstankar finns också mot vad de 

utländska flygvapnen som FM avser bjuda in till framtida övningar i Vättern, kan bidra 

med för föroreningar genom sina ammunitionsrester. Sommarstugeägare och boende i 

området undrar hur den utökade sökta verksamheten kommer att påverka dem och vissa 

menar på att även det nu gällande tillståndet bör omprövas i sin helhet (FM:s 

Tillståndsansökan 2012, underbilaga 7.7.2).  

 

Motparten har även uttryckt oro för att båtlivet samt fritids- och yrkesfisket kan 

påverkas negativt, att verksamheten innebär en olycksrisk för allmänheten, att det nya 

10-åriga tillståndet är för långt, bullerpåverkan på tamboskap etc. Dessutom har det 

uttryckts behov av att undersöka ifall bly kan ha förts med vattnet till strandområdet och 

förorenat marken vid badplatsen (Se figur 1). Det kan i sin tur kan innebära en 

exponeringsrisk för små barn som har en tendens att stoppa jord etc i munnen och 

därmed få påverkan på nervsystemet. (Beslut Länsstyrelsen 2016, Yttranden över 

ansökan, 19-59) 

 

Att ha rätt är inte alltid detsamma som att få rätt. De subjektiva bedömningarna verkar 

vara många. Det blir då allt viktigare att reda ut vad som gäller och vilken lagstiftning 

som ska tillämpas. Det finns helt klart ett behov av att klargöra och förtydliga vilket 

legalt skydd som Vättern faktiskt har och inte har ur miljösynpunkt. 
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Figur 1: Badstrand på fastigheten Enebågeni närheten av Flygskjutmålet Hammaren. Foto: Elena Leyes Vidén 

 

 

1.2 Områdesbeskrivningar  

Beskrivning av objekt: 

Namn: Flygskjutmålet Hammaren 

Lokalisering: Fastigheten Enebågen 1:2, Karlsborgs kommun 

Karaktär: Två stycken flytande röda koner av trä, 4x4 meter. Förankrade i botten 

på sjön.  

Syfte: Agera skjutmål när FM övar anfall 

 

Beskrivning av området vid flygskjutmålet: 

Ca 10 km söder om Karlsborgs flygplats (Vättern västra) 

Fastigheten förvaltas av Fortifikationsverket 

Enebågen omfattar både land- och vattenområde 

Natura 2000-område (Art-och habitatdirektivet) 

 

Beskrivning av området under JAS-varvet: 

Berör Vättern Västra samt Vättern Östra 

Natura 2000-område (Art-och habitatdirektivet samt fågeldirektivet för Vättern 

Östra) 
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1.2.1 Bakgrundsfakta om Vättern 

Vättern har haft problem med övergödning och har varit påverkat även av andra 

föroreningar under mitten av 1900-talet. När reningsverk och industrier i anslutning till 

Vättern gjorde omfattande åtgärder för att minska utsläppen blev situationen bättre och 

vattnet återfick sin klarhet och siktdjupet förbättrades (Vätternvårdsförbundet 2008). 

Idag förekommer varken övergödning eller försurning i sjön (VISS 2015). Vätterns 

vatten är klart och näringsfattigt vilket bl.a. beror på den långa omsättningstiden. Den 

långa utbytestiden innebär att det mesta av tillfört material och ämnen kommer att 

stanna kvar i sjön. En del av det tillförda kommer att cirkulera länge i sjön medans 

annat kommer att lagras i sediment eller brytas ned (Vätternvårdsförbundet 2008). 

 
1.2.2 Sjöns status och kvicksilverhalter 

Miljökvalitetsnormen, alltså kvalitetskravet för sjön, är bestämt till god ekologisk status 

(uppfyllt) samt god kemisk status (ej uppfyllt). Ett ytvattens status kan bedömas vara 

antingen hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Att den ekologiska statusen i 

Vättern idag är god indikerar att den till viss del är utsatt för antropogen påverkan 

(Sörngård 2018). Den kemiska statusen i Vättern uppnår ej god vilket grundar sig på för 

höga halter av ämnen så som kvicksilver, PFOS, dioxiner, PCB, PBDE och TBT 

uppmätta i fisk och sediment (VISS 2015). Enligt EU-domstolens dom 1/7 2015 i mål 

C-461/13, även kallad Weserdomen, är tillståndsmyndigheter skyldiga att inte ge 

tillstånd till verksamheter som bl.a. kan äventyra uppnåendet av en god kemisk status i 

ett ytvatten. Eftersom det i dagsläget anses tekniskt omöjligt att minska halterna av 

kvicksilver i sjöar så har ett undantag införts för kvicksilver i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter. Pågående förvaltningscykel har årsintervallet 2017 – 

2021 (VISS 2015). 

 
1.2.3 Hur Vättern blev Sveriges största skjutfält 

1942 blev Karlsborg vid Vättern den plats där FMV förlade sin provningscentral. Här 

testades tung ammunition, sprängmedel etc. i stor skala. 1948 inrättades även 

robotförsökscentralen i samma område eftersom man nu ville nyttja Vätterns stora och 

lämpliga luftrum för testning av flygplan och robotar. Samtidigt blev norra halvan av 

Vättern regelbundet nyttjat för värnpliktig utbildning. Dessa aktiviteter ledde 

sammantaget till att stora områden togs i anspråk av totalförsvaret så som riskområden 

för både luft, vatten och land. Totalt handlade det om 37 riskområden samt minst 13 

militära förband runt Vättern på 1960-talet (Vätternvårdsförbundet 2010). Stridsvagnar 

sköt mot landbaserade mål medans anfallsövningar med flyg samt vissa fall av 

provningscentralens testningnar använde sig av mål placerade i vattnet. 1940-1965 var 

den mest aktiva perioden för totalförsvaret runt Vättern (Vätternvårdsförbundet 2010). 

 
1.2.4 Nedskärningen av försvarets verksamheter runt Vättern  

Av bl.a. ekonomiska skäl trappades sedan de olika verksamheterna ned, förbanden 

minskade i antal och robotförsökscentralen upphörde i början på 1980-talet. Det var 

fortfarande full aktivitet på skjutfältetn utanför Kråk men de totala skjutdagarna runt 

Vätterns norra halva hade minskat kraftigt. Miljöfrågor kom allt mer i fokus under 

1980-talet och fick viss inverkan på försvarets aktiviteter (Vätternvårdsförbundet 2010). 

 

Under 1980-talet var det normalt förekommande att FM utförde ca 6000 flygvarv 

årligen i Vättern (FM:s MKB 2012, 6). Den ändrade försvarspolitiken i början på 2000-

talet gjorde att totalförsvarets verksamheter skalades ned och färre utbildades 

(Vätternvårdsförbundet 2010). Av de vattenbaserade målen är idag endast Hammarens 

två flygskjutmål kvar vilka används vid FM:s flygskjutövningar i enlighet med tillstånd 
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från Länsstyrelsen. Det har förekommit att privatpersoner påträffat ammunitionsrester 

från övningarna (Se figur 2). FMV i Karlsborg testar bl.a. vapensystem och ammunition 

varpå sprängtester också utförs över Vätterns vattens. FM:s och FMV:s verksamheter 

innehar separata tillstånd då de är två olika dock nära sammarbetande myndigheter.  

 

 
Figur 2: Upphittade ammunitionsrester av badande barnfamilj i Vättern, med närhet till Flygskjutmålet Hammaren 

2017. Foto: Från ARV:s pressmeddelande 18 dec 2017 med texten "får gärna spridas". 

1.2.5 Sänkt ammunition i Vättern  

Förutom den tillförda ammunitionsmängd som ovan beskrivna aktiviteter gav upphov 

till så sänktes även mycket ammunition på flera platser i Vättern fram tills detta 

förbjöds 1966. Vissa av sänkningarna har bokförts vilka avslöjar bl.a. 15.000 

spetsanslagsrör, 221 ton haubitsgranater, tändrör, tändhylsor, utgången finkalibrig 

ammunition etc. Den bokförda informationen härstammar från några år kring 1950-

talets mitt. Dumpningsmängder innan bokföringen är okänt (Vätternvårdsförbundet 

2010).  

 

2004 gjordes undersökningar av kända sänkningsplatser i Vättern. Med sidtittande sonar 

och sedimentekolod kunde dumpningarna bekräftas. Enligt Vätternvårdsförbundets 

rapport nr 103 är det sannolikt att ammunition sänkts på fler platser i Vättern än vad 

man idag känner till med tanke på den dåvarande omfattande militära verksamheten 

(Vätternvårdsförbundet 2010). För åren 1940-1970 har man grovt beräknat den totala 

mängden dumpad ammunition till 5500 ton. Det förväntas ta flera hundra år innan allt 

skrot har täckts av sediment (Vätternvårdsförbundet 2010). Men trots den stora 

tillförsen av metaller från militärt håll har det ännu inte gjorts några studier som pekar 

på att biologin i Vättern eller fiskbestånden skulle ha påverkats på något negativt sätt 

(Vätternvårdsförbundet 2010).  

 
1.2.6 Vättern i framtiden – en ännu viktigare dricksvattentäkt 

Klimatförändringar, försurning och övergödning är problem som försämrat eller riskerar 

att försämra kvaliteten på nuvarande dricksvattentäkter i fem kommuner i Örebro län. 

För att en dricksvattenförsörjning ska vara trygg behövs även ett s.k. reservvatten, ifall 

en dricksvattentäkt blir otjänlig. Dessutom expanderar regionen. Av dessa anledningar 

har man sedan 2008 undersökt och planerat för en ny 4 mil lång tunnel från Vättern till 

Närkeslätten. Tunneln genom granitberget ska transportera Vätternvattnet så att 

kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kan ta del av dricksvattnet 

från år 2030, om allt går enligt planerna (Länsstyrelsen Örebro län 2017).   
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att sammanställa lagstiftningen på området inför 

bedömningen av tillståndsansökan för flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun 

och i framtida sammanhang.  

 

Frågeställning: Vilket legalt skydd har Vättern och tillhörande riksintressen gentemot 

totalförsvarets riksintresse i Vättern?  

 

 

2 Metod och material 
Inledningsvis studerades offentliga handlingar så som tillståndsansökan med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB), samrådsunderlagen och samrådsanteckningar, 

länsstyrelsens beslut och inkomna överklaganden. Vidare har lagstiftningen på området 

studerats och sammanfattats. I vissa fall blev det nödvändigt att gå tillbaka till 

förarbeten och propositioner för att reda ut hur lagtexten bör tolkas. Rapporter från 

Naturvårdsverket och Vätternvårdsförbundet har varit ett viktigt stöd genom arbetet och 

refereras till i den löpande texten. Domar på både EU-nivå och nationell nivå, som blivit 

rättspraxis och som kan anses ha betydelse för Vätterns legala skydd har studerats och 

sammanfattats. Slutligen har en diskussion förts kring det som framkommit och därefter 

presenteras slutsatserna med fokus på arbetets frågeställning. Elektroniska publikationer 

och rapporter utgör en stor del av materialet samt några böcker i pappersform. 

Telefonsamtal till myndigheter har genomförts vid flertalet tillfällen för att begära ut 

överklaganden, beslut, m.m.   

 

2.1 Avgränsningar 

Detta examensarbete ska ringa in den huvudsakliga lagstiftning som berör 

tillståndsansökan för flygskjutmålet Hammaren i relation till Vätterns riksintressen. I en 

redan flerdelad studie som denna har jag valt att inte gå in på bullerpåverkan från FM:s 

flygverksamhet och hur bullret kan påverka boende samt fågellivet i Natura 2000-

området Vättern. Arbetet tar heller inte upp påverkan på eller möjligheter att återställa 

bottenfauna och bottenförhållanden i akvatiska miljöer.    

 

 

3 Resultat  

3.1 Historiken för tillståndsansökan - Flygskjutmålet Hammaren 

2010: Samråd med myndigheter 

2010, 2011: Samråd med allmänhet och särskilt berörda 

2012: Tillståndsansökan enligt 9 kap MB för miljöfarlig verksamhet inkommen till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ansökan gäller ändring av befintligt tillstånd för 

verksamheten vid flygskjutmålet Hammaren. 

2014: Regeringen lämnar tillåtelse till Natura 2000-tillstånd enligt 7:29 MB (Beslut 

Länsstyrelsen 2016) 

2014: MPD begär komplettering av ansökan avseende risk för skada på arter samt 

konkreta åtgärder. 
2016: Tillstånd beviljas för en tioårsperiod med villkor av miljöprövningsdelegationen i 
Västra Götalands län. Ett hundratal intressenter har överklagat ärendet. Bland de som 
överklagat finns även FM själv som inte var nöjd med villkoren (Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 2017). 
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2017: Mark- och miljödomstolen arbetar på att ta fram ett yttrandeförslag till 
regeringen. 
2017: Mark- och miljödomstolen begär kompletteringar avseende bl.a. 
bottenförhållanden, strömningsförhållanden m.m. 
2018: Mark- och miljödomstolen begär ytterligare kompletteringar av FM ang. 
ammunitionsmängder samt arter och livsmiljöer som ska skyddas i Natura 2000-
området (se bilaga B)   
2018: Regeringen väntas fatta beslut. 
 

3.2 FM:s tillståndsansökan med tillhörande MKB 

FM:s ansökan gällande tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap MB inkom till 

Länsstyrelsen 2012. 
 
3.2.1 FM:s yrkanden i tillståndsansökan för sökt 
verksamhet  

FM vill fortsätta verksamheten vid flygskjutmålet 
Hammaren (Se figur 3) och utöka antalet kalenderdagar 
för övning från nuvarande 20 till 50. Vidare vill FM ha 
en ny totalram för ammunitionen från nuvarande 1000 
skott till högst 54 000 skott finkalibrig ammunition och 
högst 25 000 skott av det grovkalibriga slaget samt 150 
övningsraketer. Brisant ammunition avser man dock att 
undvika (FM:s Tillståndsansökan 2012, 3) (FM:s MKB 
2012, 15, 3, 45). 
 
Skjutövningarna sker med stridsflygplan JAS 39 
Gripen samt med helikoptrar som båda drivs med 
flygfotogen 75. Den sökta verksamhetens omfattning 
innebär 1500 flygvarv med JAS 39 Gripen, 650 
flygvarv med SK60 (skolflyg) och 30 timmar med 
helikopter årligen. Övningar sker i form av dagspass 
med start kl. 09.00 och kvällspass med avslut kl. 22.00. 
Nationella och internationella samövningar kan komma 
att ske. Under perioden juni-augusti har man 
övningsuppehåll med enstaka undantag.          

Figur 3: Flygskjutmålets placering utanför 

Enebågens udde i Karlsborgs kommun. Kartans 

ursprung: Hitta.se 
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3.2.2 Lokalisering 

Militär övningsverksamhet har bedrivits på 
området sedan 1950-talets början (FM:s 
MKB 2012, 4). I den sökta verksamhetens 
MKB framkommer en redovisning av JAS-
varv, utökat varv, JAS-område samt utökat 
område. Figur 4 ger en förenklad och 
uppskattad bild av vilket område i Vättern 
som berörs under övningarna. I sin 
tillståndsansökan för utökad verksamhet 
menar FM att det i detta fall inte funnits 
någon mening i att utreda alternativa 
lokaliseringar och man hänvisar till MB:s 
förarbeten. Av miljömässiga skäl skulle det 
vara ett sämre alternativ om man tog nya 
områden i anspråk och började påverka 
omgivningen även där. Eftersom 
flygskjutmålet redan använts i 60 år och är 
iordningställt för dess ändamål skulle 
iordningställandet på ett nytt område 
innebära nya stora ekonomiska 
investeringar och bedöms alltså ur 
kostnadssynpunkt som ett sämre alternativ 
(FM:s MKB 2012, 15). I Länsstyrelsens 
beslut 2016 framkommer dock att FM 
inkommit med redovisning av fyra 
alternativa platser för verksamheten; 
Junkön i Luleå, Hattefuran i Vänern, 
Älvdalens skjutfält i Dalarna samt Kråks 
skjutfält beläget mellan Karlsborg och 
Hammaren. FM menar att ingen av de 
redovisade alternativen är rimliga och att 
endast Hammaren är ett alternativ. 
Problemen med de alternativa platserna 
som angetts är samordningsproblem, stora 
kostnader för ombasering, att ännu fler 
bostäder skulle påverkas av buller, ökade flygtider och utsläpp samt olika former av 
begränsningar för verksamheten (Beslut Länsstyrelsen 2016, 15–16).  
 
3.2.3 Så ser FM på sin miljöpåverkan för den sökta verksamheten 

FM menar i sin MKB att det är bullret som utgör den huvudsakliga miljöpåverkan samt 
även utsläpp till vatten och luft, dock i mindre utsräckning. Att Vättern är näringsfattig 
och uppvisar neutrala pH-förhållanden minskar risken för tungmetallpåverkan på 
organismer jämfört med omständigheter med lågt pH och hög halt organogent material. 
FM bedömer sammantaget sin egen påverkan på mark- och vattenmiljö, sediment, 
ekosystem och luft som ringa (FM:s MKB 2012, 58).   
 
Nollalternativet skulle innebära att fortsätta verksamheten i enlighet med nuvarande 
tillstånd. Varken markanvänding eller landskapsbild för den sökta verksamheten 
kommer att skilja sig från nollalternativet (FM:s MKB 2012, 58).    
 
Trots de stora mängder ammunition och metallskrot som redan tillförts sjön och 
sedimenten så har inga studier hittills påvisat att växt- och djurliv eller vattenstatusen 
tagit skada. Den främsta anledningen är den låga lakbarheten för metalliskt bly och den 
goda utspädningseffekten. Dessutom finns inga vattenuttag i närhenetn (FM:s MKB 
2012, 58).   
  

Figur 4: Uppskattat övnings-/skjutvarv  samt upptaget 

JAS-område enligt MKB. Kartans ursprung: Hitta.se 
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3.3 Lagstiftning 
 
3.3.1 Syftet med Miljöbalken 

MB innehåller bestämmelser som syftar till att främja en hållbar utveckling för 
nuvarande och kommande generationer. Människan får förändra och bruka naturen om 
den samtidigt förvaltar densamma väl. Genom tillämpningen av MB är det tänkt att 
skydda människors hälsa och miljön mot skador samt vårda och bevara natur- och 
kulturmiljöer och den biologiska mångfalden. Vidare vill man säkerställa en god 
hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön så att ett kretslopp uppnås och 
resurser återanvänds och återvinns (1:1 MB). 
 
3.3.2 Hänsynsreglerna i 2 kap. MB 

Alla verksamhetsutövare är skyldiga att visa att de följer hänsynsreglerna (2:1 MB). 
Man talar därför ibland om bevisbörderegeln. I korthet innebär hänsynsreglerna att 
verksamhetsutövare omfattas av kunskapskravet (2:2 MB), ska tillämpa 
försiktighetsprincipen samt bästa möjliga teknik (2:3 MB), ska tillämpa 
produktvalsprincipen (2:4 MB) och lokaliseringsprincipen (2:6 MB) samt hushålla med 
råvaror och energi med fokus på förnybara energikällor (2:5 MB). Vidare gäller 
”Pollutor Pays Principle” (PPP) eller på svenska ”principen om att förorenaren betalar”. 
Denna ansvarsregel gäller då miljön har tagit skada av en verksamhet eller åtgärd och 
verksamhetsutövaren blir då ansvarig till dess skadan har upphört (2:8 MB). En 
verksamhetsutövare ska alltså vara påläst om sin miljöpåverkan, välja plats och 
produkter som har minsta möjliga negativa inverkan på miljön och iaktta ett stort 
försiktighetsmått. Detta ska göras i en utsträckning där kostnaderna för att uppfylla 
kraven ska stå i proportion till miljönyttan, även kallat rimlighetsavvägning (2:7 MB).  
 
3.3.3 Rimlighetsavvägning för totalförsvaret 

MB slår fast vid att förutom hänsyn till att kostnader och miljönytta ska stå i proportion 
till varandra så ska hänsyn även tas till nyttan av totalförsvarets verksamhet då 
rimlighetsavvägning/skälighetsavvägning görs (2:7 MB). Vid kostnadsbedömning för 
skyddsåtgärder är det inte den enskilda verksamhetsutövarens ekonomiska 
förutsättningar utan branschförhållandena som ligger till grund. Detta menar IVL 
Svenska miljöinstitutet, Mark- och Miljörättsbyrån och Enveco Miljöekonomi (2015) i 
sin rapport där de undersökt hur miljöbalkens rimlighetsavvägning tillämpas. Enligt 
rapporten, som bl.a.har analyserat ett antal domar, verkar det dock finnas en svårighet 
med att använda branshförhållanden som grund vid kostnadsbedömning för 
skyddsåtgärder. Jämförelsen mellan enskilda verksamheter i samma bransch blir 
problematisk då det är svårt att ”definiera” branschen (s.51). Rapporten har bl.a. 
analyserat två domar där domstolen av den anledningen utgått från företagets ekonomi 
snarare än från branschförhållanden. Rapporten tar inte upp hur tungt totalförsvarets 
behov ska väga när rimlighetsavvägning görs.  
 
Men trots rimlighetsavvägning så måste alltid tillräckliga krav ställas på samtliga 
verksamheter så att miljökvalitetsnormer (MKN) följs (2:7 MB). MKN är de 
föroreningsnivåer eller störningsnivåer som man anser att människan eller naturen kan 
tåla. För naturen gäller att påtagliga olägenheter ska undvikas medans för människor går 
gränsen redan vid att olägenheter av betydelse ska undvikas (5:2 MB). Detta kan tolkas 
som att en acceptans för olägenheter är större beträffande naturen än för människan.  
 
3.3.4 Grundläggande Hushållningsbestämmelser i 3 kap, MB 

Här anges exempelvis att områden ska användas till de ändamål som de är mest 
lämpade för och vid användning av mark- och vattenområden ska företräde ges åt 
ändamål som från en allmän synpunkt medför god hushållning (3:1 MB). Mark- och 
vattenområden som ur ekologisk synpunkt är särskilt känsliga ska så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada miljön (3:3 MB). Observera att ordet kan i 
föregående mening indikerar att risken är nog. Mark- och vattenområden som har 
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betydelse för yrkesfisket ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som gör det 
svårare att bedriva fisket (3:5 MB). Vidare ska mark- och vattenområden som har stor 
betydelse ur allmän synpunkt pga. natur- eller kulturvärden och med hänsyn till 
friluftslivet, så långt som möjligt skyddas mot påtagligt skadande åtgärder (3:6 MB).  
 
Områden som är av betydelse för totalförsvaret eller som är av riksintresse för 
totalförsvaret ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
motverka utnyttjandet eller tillkomsten av dessa områden (3:9 MB). 
 
3.3.5 Riksintresseområdet Vättern 

Som namnet antyder är riksintressen nationellt betydelsefulla geografiska områden. 
Dessa utpekade områden har viktiga värden och kvaliteter som anses skyddsvärda. Alla 
utpekade Natura 2000-områden är också riksintressen (4:1–8 MB).  
 

Vättern utgörs av tre slags riksintressen (Beslut Länsstyrelsen 2016, 16). Dessa är 
riksintresse enligt 3 kap. MB för naturvård och yrkesfiske samt enligt 4 kap. ang. vissa 
områden och dessutom som Natura 2000-objekt eftersom alla Natura 2000-områden 
också är riksintresseområden (4:1,8 MB). För vissa områden enligt 4 kap. gäller att 
Vättern med öar och strandområden är, med hänsyn till dess natur-och kulturvärden, i 
sin helhet av riksintresse (4:2 MB). I enlighet med hushållningsbestämmelserna får 
exploatering och andra ingrepp i miljön endast ske om det inte påtagligt skadar 
områdets natur- och kulturvärden (4:1 MB). Värden som utgör riksintresse för Vättern 
är turism- och friluftsliv, natur-och kulturvärden, naturvård samt yrkesfiske 
(Vätternvårdsförbundet 2008, 11). Numera räknas även Vätterns dricksvattenuttag för 
Jönköpings dricksvattenanläggningar som riksintresse. Beslutet har tagits av Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV) som totalt har utsett 28 områden och anläggningar som 
riksintresse för vattenförsörjning. Syftet är att ge dessa områden ett starkare rättsligt 
skydd mot påverkan från andra intressen och åtgärder (Havs- och vattenmyndigheten 
2017). Som redan nämnts upptas nästan hela Vättern som Natura 2000-område och är 
därigenom också riksintresse. Verksamheter som vill utföra åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område ska söka ett s.k. Natura 
2000-tillstånd (7:28a MB). Här nämns inga direkta undantag för totalförsvaret.  
 
3.3.6 Vad som menas med påtaglig skada 

Som redan nämnts får inte ingrepp i miljön ske om dessa påtagligt skadar natur- och 

kulturvärden i ett riksintresseområde. Det är inte helt tydligt var lagstiftarna tänkt sig 

gränsen för påtaglig skada och bagatellartad skada och därmed görs sällan några 

uttalanden från myndigheter och domstolar om dessa nivåer. Enligt de förarbeten som 

finns till MB menar Naturvårdsverket att påtaglig skada kan tolkas som ett ingrepp där 

den negativa påverkan tillfälligt är mycket stor eller skadan är bestående så att natur- 

och kulturvärden inte kan återskapas. (Naturvårdsverket 2005). Endast risken för skada 

ska anses som nog för att skydda intressen som är värdefulla för allmänheten. Detta kan 

utläsas ur lagtexten som säger att dessa värden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan skada natur- eller kulturmiljön (3:6 MB). 
 
3.3.7 Totalförsvarets riksintresse 

Området Flygskjutmålet Hammaren anmäldes 1990 av Överbefälhavaren som 
riksintresse för totalförsvaret (FM:s MKB 2012, 30). Totalförsvarets riksintressen ska 
skyddas enligt miljöbalken som anger följande: 
 
”Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden 
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna” (3:9 MB). 
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I förarbetena till 9 § framgår att riksintressen för totalförsvaret kan vara av slaget mark-
och vattenområden som exempelvis används som övnings- och skjutfält, vilket stämmer 
in på området Flygskjutmålet Hammaren, samt områden som behövs då krigstillstånd 
råder. Texten innebär också att totalförsvarets intressen ska skyddas så långt som 
möjligt mot konflikt med andra intressen på området. Detta ska kommuner och 
myndigheter se till genom att undvika att ge tillstånd för andra verksamheter eller 
planera för sådana verksamheter som motverkar totalförsvarets intressen. Exempelvis 
skulle bostadsbebyggelse intill ett skjutfält motverka totalförsvaret pga. 
bullerrestriktioner (prop. 1985/86:3, sid 168–169). 
 
3.3.8 Särskilda hushållningsbestämmelser för riksintressen 

Som nämndes ovan får exploatering och ingrepp i miljön endast ske om det inte 
påtagligt skadar områdets natur-och kulturvärden (4:1 MB). Men i 2 st. framgår att 
bestämmelserna inte utgör något hinder för de anläggningar som totalförsvaret behöver. 
Totalförsvarets behov räknas alltså som undantag och har därför företräde framför 
övriga riksintressen. I förarbetena framkommer att totalförsvarets behov bör ses som ett 
så pass väsentligt allmänintresse att företräde bör ges till totalförsvaret framför skydds- 
och bevarandeintressen (Prop. 2000/01:111, sid. 49). Avsnittet handlar om kap 4 MB 
och skyddet för natur-och kulturvärden. Samtidigt säger förarbetena (sid. 49) att 
förutsättningarna i direktiven måste uppfyllas trots att FM får företräde och man 
hänvisar till 7 kap. 28 b och 29 §§, vilka handlar om Natura 2000-tillstånd, lämnat av 
regeringen.  
 
3.3.8.1 Vad som menas med totalförsvarets anläggningar 

Enligt förarbeten till MB så menar man områden som har betydelse för totalförsvaret 
när man talar om totalförsvarets anläggningar i balken (prop. 1997/98:45 del 2, sid. 34).   
 
3.3.9 Avvägning då riksintressen är oförenliga 

Områden som är av riksintresse har företräde framför andra intressen vilket återspeglas i 
3 kap. 5–9 §§ MB. Enligt 3 kap. MB är det eftersträvansvärt att områden ska kunna 
utnyttjas av flera ändamål samtidigt genom att verksamheterna tar hänsyn till varandra 
och att en god planering för detta ligger till grund (Naturvårdsverket 2005). Blir det 
omöjligt att samordna detta ska företräde ges åt det riksintresse vars ändamål bäst 
främjar en långsiktig hushållning (3:10 MB). Men då det är riksintressen enligt 3 kap. 
som konkurrerar med områden som i sin helhet är av riksintresse enligt 4 kap så är det 
riksintresset enligt 4 kap som ska ges företräde (3:10 2 st. MB). Men om totalförsvaret 
gör anspråk på området så är det alltid försvarsintresset som ska ges företräde (3:10 
MB). Detta försäkras även genom 4 kap. 1 § 2 st. MB.  
 
3.3.10 Natura 2000 

Nätverket Natura 2000 består av skyddsvärda miljöer, utpekade av EU-länderna själva, 
med målet att bevara en biologisk mångfald. I Förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. står det att Naturvårdsverket ska föra en 
förteckning över de områden som regeringen föreslagit ska ingå i Natura 2000-nätverket 
(15 §). Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet ska ligga till grund för valet av 
områden och innehåller listor med livsmiljöer, växt-och djurarter och fågelarter som 
anses vara värdefulla i ett EU-perspektiv. Ett fastställt Natura 2000-område kan således 
vara grundat på SPA (Special Protection Areas) genom Fågeldirektivet eller SCI (Sites 
of Community Importance) genom Art-och habitatdirektivet. Områden av 
gemenskapsintresse och som blivit särskilt bevarandeområde enligt MB benämns ibland 
som SAC. Även s.k. typiska arter är listade i direktiven. Dessa är utvalda för att fungera 
som indikatorer vid övervakningen av kvalitén i naturtyperna. Trivs de typiska arterna 
så ger det gynnsamma signaler om skötseln av naturtypen (Vätternvårdsförbundet 
2008).  
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Bevarandeplaner ska finnas för att upprätthålla eller nå en gynnsam bevarandestatus för 
de aktuella arterna och naturtyperna. Bevarandestatus och trender ska utvärderas och 
bedömas kontinuerligt. Medlemsländerna övervakar och sköter om sina Natura 2000 
områden så att direktiven uppfylls och nationella rapporteringar ska ske fortlöpande. 
Görs inte detta korrekt kan det efter påpekanden från EU-kommissionen bli en sak i EG-
domstolen (Vätternvårdsförbundet 2008).  
 
EU-direktiv, här fågeldirektivet och art-och habitatdirektivet, blir bindande och gällande 
för fysiska och juridiska personer först när de införlivats i den nationella lagstiftningen. 
EU-förordningar däremot, gäller och kan tillämpas direkt. Fågeldirektivet och Art- och 
habitatdirektivet uppfylls i Sverige genom Miljöbalken, Artskyddsförordningen, 
Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., Naturvårdsverkets föreskrifter 
om artskydd samt Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 
27§ MB. Införlivandet har också haft påverkan på bl.a. skogsvårdslagen, jaktlagen, 
fiskelagen och miljötillsynsförordningen.  
 
3.3.11 Natura 2000-områden i och runt Vättern 

För Vätterns del är det både SPA och SCI som utgör Natura 2000. Fyra geografiska 

indelningar har gjorts. Vättern (södra), Vättern (norra) samt Västra Vättern utgörs av 

SCI-arealer. Vättern (östra) utgörs av både SCI- och SPA-areal.  

Vad gäller Flygskjutmålet Hammaren så är denna belägen i Västra Vättern medans 

flygskjutvarvet även berör Vättern (östra). I Vättern (östra) är fisktärna, silvertärna, 

svarthakedopping, vitkindad gås m.fl. rapporterade enligt fågeldirektivet varav vissa 

som typiska arter. För fiskarna är det stensimpa och nissöga som är rapporterade enligt 

art- och habitatdirektivet samt sex typiska arter varav storröding är rödlistad och starkt 

hotad. Rödingbeståndet har haft en kraftig nedgång under de senaste 100 åren. Vättern 

har dock det enskilt största rödingbeståndet i Sverige. Beståndet anses också vara det 

mest skyddsvärda i landet (Vätternvårdsförbundet 2008). 

 

16 växter/makroalger är rapporterade enligt direktivet varav fyra är rödlistade med 

betäckningen akut hotade eller sårbara (Vätternvårdsförbundet 2008, 21). Förutom att 

nästan hela Vättern (97 %) i sig utgör ett gigantiskt Natura 2000-område på drygt 1800 

km2 så tillkommer ca 130 Natura 2000-objekt i nära anslutning till Vättern eller inom 

dess avrinningsområde (Vätternvårdsförbundet 2008). 

 
3.3.12 Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB 

Ett särskilt Natura 2000-tillstånd krävs för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område (7:28a MB). Det 

är länsstyrelsens prövningsinstans i det berörda länet som ska pröva saken först och 

främst (7:29b MB). Tillståndet får endast beviljas om verksamheten inte kan skada den 

livsmiljö som avses att skyddas (7:28b MB). Återigen används begreppet kan skadas. 

Vidare får verksamheten eller åtgärden inte medföra att arter som avses skyddas utsätts 

för störning som på ett betydande sätt kan försvåra den avsedda bevaringen (7:28b MB). 

Men trotts detta får tillstånd ändå lämnas om det saknas alternativa lösningar, det finns 

tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse och att verksamheten 

kompenserar för förlorade miljövärden så pass att syftet med skyddes ändå kan 

tillgodoses. Ett sådant tillstånd får endast lämnas av regeringen (7:29 MB). Om 

regeringen lämnar ett Natura 2000-tillstånd enligt 29 § måste verksamhetsutövaren stå 

för de kompensationskostnader som anges i tillståndet om det inte anses orimligt (7:29a 

MB).  
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3.3.12.1 Om tvingande orsaker och stort allmänintresse – möjliggör FM:s tillstånd 

I MPD:s beslut bedöms den sökta verksamheten vara ”[…] en verksamhet som utifrån 

riksdagens och regeringens beslut om Försvarsmaktens uppgifter och organisation av 

tvingande skäl behöver genomföras och har ett väsentligt allmänintresse” (Beslut 

Länsstyrelsen 2016, 62).  

 
3.3.12.2 Kompensationsåtgärder 

I beslutet från MPD säger man att det är för tidigt att besluta om kompensationsåtgärder 

eftersom det saknas kunskap om effekterna av verksamheten. Natura 2000-tillståndet 

har aktualiserats pga bedömd risk. Beslutet framhåller vidare att 7 kap. 29 § inte kräver 

ett beslut om kompensationsåtgärder när det handlar om enbart risk. FM själv menar att 

någon sådan risk inte ens föreligger (Beslut Länsstyrelsen 2016, 62-63).  

 
3.3.13 Aktualisering av Natura 2000-tillstånd 

Både direkt och indirekt påverkan gör att krav på Natura 2000-tillstånd aktualiseras. 

Enligt förarbetena så räcker det med att det finns en risk för betydande miljöpåverkan i 

det skyddade området och vid osäkerhet ska försiktighetsprincipen tillämpas 

(Naturvårdsverket 2003). Det är heller inte platsen för var verksamheten bedrivs som är 

avgörande för om krav på Natura 2000-tillstånd ska aktualiseras. Det man tittar på är 

hur verksamheten kommer att påverka aktuella natura 2000-områden. Verksamheten 

kan alltså vara belägen i men också utanför ett eller flera Natura 2000-områden. Nytt 

eller ökat utsläpp till vatten samt ny eller ökad bullerverksamhet anges som exempel på 

aktiviteter som har sin utgångspunkt utanför ett Natura 2000-område men ändå påverkar 

Natura 2000-området så pass att tillståndskravet aktualiseras (Naturvårdsverket 2003). 

FM:s ansökta verksamhet orsakar både buller och utsläpp till vatten. Bullret orsakas av 

anfallsövningar med flygplan, särskilt stridsflyg på låg höjd. Utsläpp till vatten består 

huvudsakligen av restprodukter från ammunitionen som bl.a. innehåller järn, koppar och 

bly (FM:s MKB 2012, 48). 

 

Av förarbetena kan tolkas att kravet på ett Natura 2000-tillstånd gäller både för nya 

verksamheter och för ändring av befintlig verksamhet (Prop. 2000/01:111, s 49–50). Att 

tillståndskravet kan aktualiseras vid ändring av verksamhet framkommer inte av själva 

lagtexten utan är en slutsats man kan dra av just förarbetena samt naturvårdsverkets 

allmänna råd (Naturvårdsverket 2003). FM:s ansökan gäller en storskalig 

utökning/ändring av befintlig verksamhet i och i närheten av flera Natura 2000-objekt, 

både större och mindre.  

 

I både lagtext och förarbeten sägs alltså att FM:s behov är av tvingande karaktär och av 

stort allmänintresse där tillstånd för verksamhet kan beviljas både i och utanför Natura 

2000-områden. Villkoret är då att alternativa lösningar saknas och att syftet med 

skyddet fortfarande kan tillgodoses tex genom att sökanden betalar för de 

kompensationsåtgärder som behövs om det inte anses som ekonomiskt orimligt. 

 
3.3.13.1 Övergångsbestämmelser 

Enligt SFS 2001:437 så krävs inget Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28 a § för de 

verksamheter som påbörjats före den 1 juli 2001 då lagen också trädde i kraft. Som 

tidigare nämndes kan dock tillståndsprövning bli aktuell vid ändring av befintlig 

verksamhet.  
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3.3.14 Hur FM förhåller sig till att Vättern är ett Natura 2000-område 

I sin ursprungliga ansökan om tillstånd till ändrad och utökad verksamhet menar FM att 

den sökta verksamheten inte kräver sådant särskilt tillstånd som gäller för Natura 2000-

områden enligt 7 kap 28a § MB. FM hänvisar till övergångsbestämmelserna som säger 

att verksamheter i drift före 1 juli 2001 inte omfattas av tillståndskravet (FM:s 

Tillståndsansökan 2012, 1). I sin MKB anger FM dessutom att man bedömt att 

skyddsvärda miljöer inte skadas nämnvärt av den sökta verksamheten och inte heller 

kommer det bli svårare att bevara de arter som avses skyddas (FM:s MKB 2012).  

 
3.3.15 Vattendirektivet 

Vattendirektivet är ett ramdirektiv inom EU som anger minimikrav för 

medlemsländernas åtaganden. Ett land kan alltså lagstifta om högre krav än vad som 

framgår av direktivet. Direktivet, som antogs år 2000, införlivades i svensk lagstiftning 

2004 genom 5 kap. MB, Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt 

Förordning med länsstyrelseinstruktion. I den svenska översättningen av direktivets 

första punkt, av totalt 53 punkter, som beskriver varför direktivet är upprättat står 

följande: 

 

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och 

behandlas som ett sådant” 

 

I den engelska versionen används ordet commercial product istället för vara.  

Det första som vattendirektivet vill framhålla är alltså att vi ska se på vatten som något 

unikt och värdefullt och som måste skyddas mot försämrad kvalitet. I punkt 4 framhålls 

att trycket på vattenresurserna inom EU ständigt ökar eftersom efterfrågan på vatten av 

god kvalitet ständigt ökar. Punkt 9 understryker vikten av en integrerad 

gemenskapspolitik för vatten. I punkt 11 hänvisar man till artikel 174 i fördraget 

(fördraget om europeiska unionens funktionssätt) vars mål bl.a. är att bevara och skydda 

miljön och att naturresurserna utnyttjas varsamt och rationellt. Punkt 27 anger att det 

slutliga målet med direktivet är att all förorening av prioriterade farliga ämnen upphör 

fullständigt.  

 

I listan med de prioriterade ämnena återfinns som nr.20 Bly och blyföreningar. Totalt 

handlar det om 45 prioriterade ämnen (Naturvårdsverket 2008). Vidare säger punkt 24 i 

direktivet att man genom en god vattenkvalitet kommer att kunna försörja befolkningen 

med dricksvatten. Enligt punkt 22 bör direktivet leda till att utsläpp av skadliga ämnen 

till vatten succesivt minskar. I artikel 4 står det bl.a. att medlemsstaterna ska: 

” […] genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga en försämring av 

statusen i alla ytvattenförekomster […]”.  

Hur begreppet ”försämring av status” ska tolkas förklaras vidare under rubriken 

Weserdomen. 

 
3.3.16 Vattendirektivets syfte 

I artikel 1 beskrivs syftet med direktivet som bl.a. är att upprätta en ram för hur de olika 

slags vattenförekomsterna ska skyddas. Skyddet innebär dels att statusen hos ekosystem 

ska skyddas och förbättras och dels att främja en hållbar vattenanvändning så att 

vattenresurser ska få ett långsiktigt skydd. Detta ska i sin tur säkerställa att det inte blir 

brist på grund- och ytvatten av god kvalitet.  
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3.3.16.1 Vatten som används för uttag av dricksvatten 

Enligt artikel 7 ska medlemsstaterna identifiera alla vattenförekomster som man avser 

att ta dricksvatten ifrån till mer än 50 personer idag och i framtiden. 

Vattenförekomsterna ska sedan övervakas enligt bilaga V som bl.a. innebär att utarbeta 

kontrollprogram, övervaka parametrar och därigenom ekologisk och kemisk status samt 

ta fram miljökvalitetsnormer för förorenande ämnen (MKN). I artikel 7 p.3 står det att 

medlemsstaterna ska säkerställa ett skydd för vattenförekomsterna som avses tjäna som 

dricksvatten. Skyddets syfte är att vattnets kvalitet inte ska försämras så att en mer 

omfattande reningsprocess krävs i framställningen av dricksvattnet. Detta torde tolkas 

som att medlemsstaterna inte får försämra kvaliteten i sina dricksvattenförekomster.  

 
3.3.17 MKN 

Miljökvalitetsnormer (MKN) finns för luft, vatten och buller. Här kommer fokus att 

ligga på MKN för vatten. När man fastställer miljökvalitetsnormer utgår man från vad 

naturen (eller människan) tål snarare än att fokusera på att begränsa verksamheter. Vid 

fastställandet har man alltid vetenskapliga kriterier som grund (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018). Enbart en MKN har i sig ingen verkan eftersom det är en 

norm utan det krävs att den kombineras med andra regler för att en effekt ska kunna 

komma till stånd. En MKN kan omfatta ett visst område eller en viss vattenförekomst, 

som tex Vättern. Regeringen kan själv besluta om en MKN eller överlåta beslutandet till 

berörda myndigheter. Havs- och vattenmyndigheten utfärdar föreskrifter för 

ytvattenförekomster och beslutar om MKN för vattenförekomsterna i Sverige. Enligt 

5:2 MB ska det finnas 4 olika typer av MKN. Dessa är gränsvärdesnormer för 

föroreningar, målsättningsnormer, indikativa normer samt övriga normer.  

 
3.3.18 Kvalitetsfaktorer och ett vattens status 

När man bestämmer ett ytvattens ekologiska status hamnar den slutliga samlade 

bedömningen på någon av nivåerna dålig, otillfredsställande, måttlig, god eller hög. Är 

den ekologiska statusen god är den dock lite påverkad av människan (Sörngård 2018). 

Under bedömningen tar man hänsyn till ett stort antal kvalitetsfaktorer inom tre 

kategorier, bestående av mätbara parametrar. Dessa är de biologiska, de fysikalisk-

kemiska samt de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. En kvalitetsfaktor kan alltså 

vara allt ifrån växtplankton, fisk, bottenfauna, näringsämnen och siktdjup till särskilda 

förorenande ämnen eller morfologiska förhållanden etc. En MKN för en 

ytvattenförekomst är således ett uppsatt kvalitetskrav och kan beslutas till exempelvis 

hög  eller god ekologisk status.  

 

När man bestämmer ett vattens kemiska status handlar det om miljöfarliga ämnen i 

vattnet och statusen bedöms till god eller uppnår ej god. Överstigs gränsvärdet för ett 

ämne klassas hela vattnet som uppnår ej god kemisk status. Ramdirektivet för 

vatten/vattendirektivet säger att alla EU:s vatten ska ha uppnått god ekologisk och 

kemisk status till 2015 (direktiv 2000/60/EG).  

 

 
3.3.19 Weserdomen 

Vatten- och sjöfartsförvaltningen i Tyskland gav tillstånd till tre byggprojekt i floden 

Weser. Projekten skulle underlätta för containerfartyg i hamnarna. Muddring och 

dumpning av muddermassorna förväntades påverka vattenmiljön på flera sätt bl.a. ge 

ökad salthalt, grumligare vatten och viss igenslamning. Domen överklagades av en tysk 

miljöorganisation och hamnade på bordet hos tyska förvaltningsdomstolen. Domstolen 

vände sig i sin tur till EU-domstolen för att få hjälp att tolka vattendirektivet och har 
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därigenom begärt ett s.k. förhandsbesked. I förhandsbeskedet var det två huvudfrågor 

som dominerade: 

 

1. I och med artikel 4 i Vattendirektivet - Är prövningsinstanser skyldiga att 

neka tillstånd till verksamheter som kan orsaka en försämring av en 

vattenförekomst?  Med andra ord, är MKN tvingande? 

 

2. När ska det anses att en försämring av status sker? Är det då den 

samlade statusen sjunker en klass eller räcker det att en liten 

delförsämring sker? Här bör understrykas att en delförsämring inte 

behöver leda till att den samlade statusen sjunker en klass.   

 
3.3.20 Förhandsbeskedet (EU-domstolens svar) 

Den 1 juli 2015 avkunnade EU-domstolen dom i mål C-461/13 som senare kom att 

kallas Weserdomen och innebär följande. Ja, MKN (miljömålen i direktivet) är 

tvingande och tillstånd får således inte ges verksamheter som kan medföra en 

försämring av en vattenförekomsts status. En försämring ska anses ske så fort en 

kvalitetsfaktors status försämras med en klass. Det innebär alltså att om en 

kvalitetsfaktors status sjunker från tex god till måttlig utan att det i sin tur påverkar den 

samlade statusen, så är det en försämring enligt artikel 4. EU-domen, eller egentligen 

vattendirektivet, kan därigenom tolkas som sträng och kraftfull då inte ens en 

kvalitetsfaktor får sjunka med en klass även då det inte behöver påverka statusen i sin 

helhet. Dessutom säger domen att tillstånd inte får ges då ett projekt ”…äventyrar 

uppnåendet av en god status hos en ytvattenförekomst eller en god ekologisk potential 

eller en god kemisk status hos en ytvattenförekomst…”.   

 
3.3.21 Undantag kan medges 

Det finns undantagsbestämmelser i svensk lagstiftning som innebär att tillstånd ändå får 

medges trots att en försämring av statusen kan ske. I 4 kap. 11 § Förordning (2004:660) 

om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön anges att tre krav ska vara uppfyllda för att 

en verksamhet ska omfattas av undantaget: 

  

1) Det ska vara tekniskt eller ekonomiskt orimligt att uppnå verksamhetens syfte på 

något annat, miljövänligare sätt,  

 

2) alla åtgärder som går att genomföra för att minska de negativa konsekvenserna 

för vattenkvaliteten ska också vidtas, och 

 

3) verksamheten är av stort allmänintresse eller innebär större fördelar för 

människors hälsa och säkerhet än vad ett uppfyllande av kvalitetskraven skulle 

innebära för miljön och samhället. 
 

3.3.21.1 Undantag direkt i Vattendirektivet 

I Vattendirektivets inledande del (p.32) står det att skäl för att göra undantag från kravet 

att hindra försämring av vattenkvaliteten bl.a. är när: 

- det är av utomordentligt stor betydelse från allmän synpunkt, och  

- alla genomförbara åtgärder har vidtagits för att minska försämring av vattnet 
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3.3.22 Weserdomens följder i Sverige – Värö bruk 

Ett exempel på svensk rättspraxis som en följd av Weserdomen är fallet om Värö bruk 

som togs upp av mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 2016. Bruket tillverkar 

sulfatmassa med utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor som följd. Recipienten, 

norra mellersta Hallands kustvatten, ansågs ha goda förutsättningar för utspädning av 

näringsämnenna (M 8984-15). 

 

Liksom FM i fallet om Flygskjutmålet hammaren, ansökte Värö bruk om fortsatt och 

utökat tillstånd (90% ökning) för sin verksamhet. Mark-och miljödomstolen (MMD) 

beviljade tillstånd varpå en rättslig process med överklaganden sattes igång. Motparten 

”Älvräddarna” yrkade att ansökan skulle avslås alternativt att kemisk fällning vid rening 

skulle bli ett krav bland villkoren. Älvräddarna pekade på att ickeförsämringskravet 

genom Weserdomen bör aktualiseras och därmed är den sökta verksamheten inte 

tillåtlig. Om ickeförsämringskravet genom Weserdomen inte kan anses införlivad i 

svensk rätt ville Älvräddarna att ett förhandsavgörande från EU-domstolen skulle 

inhämtas för att konstatera ifall weserdomen kan tillämpas direkt. 

 

MÖD konstaterade att 2 kap MB redan ger utrymme för ramdirektivet och Weserdomen 

varför något förhandsavgörande inte behöver inhämtas. MÖD menade att förhöjda 

halter endast kommer ske lokalt vid utsläppspunkten och att strömmar och utspädning 

gör att försämringsförbudet enligt Weserdomen/Vattendirektivet inte kunde 

aktualiseras. Utsläppen från bruket var alltså obetydande för MKN som är tvingande. 

Inte heller riskerade kvalitetsfaktorn näringsämnen att försämras. Bruket fick tillstånd 

till utökad verksamhet. 

 
3.3.23 Weserdomen och svensk rättspraxis betydelse för Vätterns del 

Det är, enligt ovan, fastslaget att miljöbalken har tillräckligt utrymme för att kunna 

tillämpas EU-konformt. Den svenska lagstiftningen ska alltså tillämpas men i linje med 

vattendirektivet. Eftersom Vättern, liksom recipienten i fallet Värö bruk, har en mycket 

stor vattenvolym som i sin tur bidrar till en hög utspädningseffekt så kan sjön ta emot 

rätt mycket av diverse ämnen innan ickeförsämringskravet kan aktualiseras och tillstånd 

nekas av den anledningen.  

 

Eftersom Vätterns kemiska status är uppnår ej god får i princip inga verksamheter eller 

åtgärder ges tillstånd som kan äventyra uppnåendet av god kemisk status – bortsätt från 

undantagen.  

 

Då Weserdomen handlar om att verksamheter som försämrar en kvalitetsfaktors status i 

ett ytvatten inte är tillåtliga så krävs det, i fallet om flygskjutmålet Hammaren, att 

påverkan ska vara så omfattande att ickeförsämringskravet kan aktualiseras, för att 

verksamheten möjligen ska kunna nekas tillstånd. Tack vare Vätterns stora vattenvolym 

och goda utspädningseffekt så kan sjön anses ha goda förutsättningar för att stå emot 

sådan påerkan. Frågan kvarstår hur man ska ställa sig till den lokala påverkan med 

exempelvis grumlighet då skott träffar botten eller lokal påverkan på sediment och 

bottenfauna då detta inte slår igenom på hela vattenförekomsten.    

 

Sammanfattningsvis kan ändå sägas att Weserdomen har förtydligat det stränga 

ickeförsämringskravet och givit Vättern ett förstärkt skydd vid tillståndsprövningar. 
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3.4 Ammunitionens innehåll 

Enligt den MKB som FM inkom med till Länsstyrelsen 2012 avser man att använda 

finkalibrig- och grovkalibrig ammunition, krut, tändsatser och raketer. Den finkalibriga, 

som används för eldhandvapen och övningsvapen, har en projektil som består av bly, 

koppar, zink och antimon. I två varianter av finkalibrig ammunition har man ersatt bly 

med stål. Dessa varianter räknas som blyfri ammunition. Hylsan, bestående av koppar 

och zink, är krutladdad. (FM:s MKB 2012, 45). Krutets innehåll framkommer här 

nedan. 

 

Kategorin grovkalibrig ammunition täcker in allt från 20 mm övningsammunition till 

granatgevär och artilleripjäser. Här består projektilen av stål, aluminium, koppar eller 

plast och laddningen består av krut. Hylsan består av koppar och zink, järn och stål eller 

aluminium (FM:s MKB 2012, 45). 

 

Krutets bas är sprängämnena nitroglycerin och nitrocellulosa. Innehåll av klor 

förekommer. För att förbättra krutets egenskaper har man för vissa krut blandat in 

metaller eller organiska metallföreningar som exempelvis bly-, ten-, koppar-, 

aluminium, och kromföreningar (FM:s MKB 2012, 45). 

 

När tändsatserna förbränns bildas metalloxider, svaveloxider samt metalliskt bly. 

Tändsatser är nödvändiga för att tex tända krut. Raketerna består av aluminium, stål, 

plast och sprängämne och vars rökhuvud har en liten innehållsmängd av titantetraklorid 

(FM:s MKB 2012, 45). Titantetraklorid är mycket flyktigt.  

  

3.5 Vad totalförsvarets forskningsinstitut anser om dumpad 
ammunition 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har dragit slutsatsen att de metallförorenade 

sedimenten där ammunition dumpats inte leder till ökade metallhalter i vattenmiljön. 

FOI kunde inte heller se att de förorenade sedimenten skulle lett till att bottenfaunan 

påverkats. Vidare drar FOI slutsatsen att miljöriskbedömningar för ammunitionsrester 

innehållande bly, bör utgå från upplösningshastigheten för metalliskt bly som 

uppskattas till mellan 0,01–0,1 % per år. FOI:s bedömning grundar sig på 

litteraturstudier, provtagningar i fält, kemiska analyser och tester på laboratorium (FM:s 

MKB 2012, 46).    

 

3.6 Vätternvårdsförbundets litteratursammanställning avseende bly 

1999 gjorde Vätternvårdsförbundet en litteratursammanställning om blyets förekomst 

och fördelning i naturen. Författaren till studien, Mattias Bäckström, var vid tillfället 

doktorand och forskare vid Örebro Högskola. Hans forskning rör blyets källor och 

rörlighet i samhället (Bäckström 1999).  

 

Vättern tillförs årligen stora mängder bly från olika källor. Enligt Bäckström rör det sig 

om ca 10 ton bly varav 6 ton från försvarets olika verksamheter. Siffrorna härstammar 

dock från en ännu tidigare rapport och avser åren 1993–1995 (Lindeström 1996). I 

Lindeströms rapport förekommer dock bland slutkommentarerna om kunskapsluckor att 

” Underlaget för att beräkna metalltillskottet från ammunition är fortfarande 

bristfälligt” (Lindeström 1996). Trots vetskapen om osäkerheten, men förmodligen i 

brist på annat underlag, är det denna siffra på 6 ton som återkommer, bl.a. i FM:s 

tillståndsansökan för Flygskjutmålet Hammaren 2012. FM menar att eftersom rapporten 

publicerades innan man övergått till blyfri ammunition för de flesta finkalibriga vapen 
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så borde blytillförseln vara väsentligt mindre idag. Genom försiktighetsprincipen skulle 

en annan teoretisk slutsats vara att blytillförseln via försvaret visserligen har minskat i 

och med införandet av delvis blyfri ammunition men fortfarande skulle kunna vara mer 

än 6 ton då denna siffra uppenbarligen grundats med en stor osäkerhet.  

 

Försvarets 6 ton avser bly i fast form, exempelvis kulor. Endast en liten del av bly i fast 

form går i lösning till vattnet. I Bäckströms (1999) rapport hänvisar man till Lindeström 

(1996) där det grovt beräknas att ca 1 % går i lösning vilket skulle motsvara ca 50–60 

kg per år. Att något beräknas grovt kan tolkas som att en osäkerhet torde kunna 

föreligga åt båda hållen.  

 

Bäckström menar att förutom försvarets tillförsel av bly i Vättern så finns det även 

andra betydande källor. Dessa är vattendragen, dagvatten, gruvavfall samt den 

atmosfäriska depositionen. Den atmosfäriska depositionen beräknas ensam stå för 3 ton 

bly per år. Det är också tillförseln av det atmosfäriska blyet som kan vara direkt 

åtkomligt och skadligt för organismer eftersom det förekommer i jonform (Bäckström 

1999). Bly i fast form, som exempelvis ammunition, är alltså inte biotillgängligt i 

samma utsträckning. Bäckström drar också slutsatsen att bly i Vättern har låg rörlighet 

och löslighet pga. rådande förhållanden i sjön där hänsyn tas till pH, organisk halt, 

jonstyrka etc. Författaren menar också att Vätterns långa omsättningstid dessutom gör 

att ca 95% av allt bly som tillförs stannar kvar i sjön och slutligen anrikas i 

bottensedimenten. Tidigare nämdes här att omsättningstiden är ca 60 år. 

 

Metoden som använts för att beräkna tillförseln av bly i Vättern i Lindeströms (1996) 

rapport har bl.a. gått ut på att göra vattenprovtagningar och flödesberäkningar i de 

tillrinnande vattendragen kring Vättern samt i utflödet Motala Ström. Genom att 

beräkna genomsnittliga metallhalter och vattenflöden samt med hänsyn till olika 

omständigheter anser Lindeström att en godtagbar uppskattning av metalltransporterna i 

Vättern har gjorts (Lindeström 1996). Proverna som pågick under 1993–1995 

analyserades i avseende på flera metaller bl.a. bly. 

 

3.7 Stenig botten försvårar sedimentering 

Återkommande i olika uttalanden och rapporter är att ammunitionsrester sedimenterar, 

vilket minskar påverkan på omgivningen. Dock har det framkommit genom FM:s egna 

undersökning att Flygskjutmålet Hammaren har en botten som till stor del är hårt 

packad, bestående av sten, grus och sand (ARV 2017 hänvisar till Fjärde 

Sjöstridsflottiljens rapport 2012). Men fokus i FM:s MKB ligger på att 

bottensedimenten samlar på sig föroreningarna och håller dessa skiljt från vatten och 

ekosystem (FM: MKB 2012, 46). ARV menar i ett pressmeddelande den 18 dec 2017 

att det finns tusentals kilo metallrester på botten i området som ligger öppet och därmed 

är biotillgängligt. Detta orsakar en snabbare ”frisättning” till vattenfasen än vad FM:s 

konsulter tidigare trott, menar ARV som stödjer sitt uttalande på Fjärde 

Sjöstridsflottiljens rapport (2012). 

  

3.8 Oron för dricksvattnet 

Enligt artikel 7 i ramdirektivet för vatten ska medlemsländerna säkerställa ett särskilt 

skydd för dricksvattenförekomster med noga kontroller och övervakning av parametrar 

och status. 3000 nya dricksvattenkonsumenter tillkommer årligen för Vättern och sjön 

planeras bli både dricksvattentäkt och reservvaten för 5 nya kommuner till 2030. Trots 

den stora allmänna oro för dricksvattnet pga FM:s verksamheter menar ändå MPD i 

Västra Götalands län att tillskottet av metaller från FM är förumbart och bedöms inte 
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hota dricksvattnets kvalitet. MPD grundarsitt påstående på Vätternvårdsförbundets 

beräkningar som jämför metalltillskottet från olika källor (Beslut Länsstyrelsen 2016, 

84).  

 

Vätternvårdsförbundet har också yttrat sig om ansökan och menar mycket riktigt att 

metalltillskottet från ammunitionsresterna inte kommer påverka dricksvattenkvaliteten 

menligt och bör därför inte ligga till grund för att avslå ansökan.  

 

Ett större bekymmer enligt Vätternvårdsförbundet är dock att man har ett föråldrat 

synsätt då MB prioriterar FM:s riksintresse framför 7 andra riksintressen. Inte heller bör 

verksamheten tillåtas i ett längre perspektiv enligt Vätternvårdsförbundet eftersom den 

är oförenlig med nationella miljökvalitetsmål samt miljöbalkens hänsynsregler (Beslut 

Länsstyrelsen 2016, 40) 

 

 

3.9 Beslutet från Länsstyrelsen – Miljöprövningsdelegationen (MPD) 

I maj 2016 meddelade MPD tillstånd enligt 9 kap. MB till utökad verksamhet för FM. 

Men tillståndet är inte i den omfattning som FM ursprungligen sökte för och 15 st. 

villkor är angivna. Detta leder senare till att FM överklagar beslutet. Överklagar gör 

även ett stort antal privatpersoner, berörda kommuner, politiska partier, 

naturskyddsföreningen i flera län m.fl. som inte vill se någon ökad verksamhet i Vättern 

(Utdrag från Vänersborgs Tingsrätts dagbok 2017). Det framkommer även att 

kompletteringar gjorts bl.a. avseende FM:s förhållande till Vättern så som Natura 2000-

område. FM har också under handläggningens gång åtagit sig att bara använda blyfri 

ammunition (Beslut Länsstyrelsen 2016, 84). FM:s yrkande om 

verkställighetsförordnande avslås, vilket innebär att tillståndet inte får tas i anspråk 

förrän det vunnit laga kraft (Beslut Länsstyrelsen 2016, 4). 

 
3.9.1 Beslutets innebörd 

FM fick endast tillstånd till övningsverksamhet i högst 30 kalenderdagar per år. I 

ursprungsansökan begärde FM en utökad totalram med 50 kalenderdagar per år från 

nuvarande 20. Övningsuppehållet i ansökan angavs från juni - augusti men beslutades i 

tillståndet från 1 maj - 30 september vilket resulterar i ett två månader längre 

övningsuppehåll. Tillstånd ges till 44 000 skott finkalibrig blyfri ammunition vilket var 

mindre än de 54 000 skott som angavs i ansökan. 25 000 skott grovkalibrig samt 150 

övningsraketer per år godkändes i enlighet med ansökan (Beslut Länsstyrelsen 2016, 1–

2). 

 

MPD meddelar även tillstånd enligt 7 kap. 28 b §, det s.k. Natura 2000-tillståndet som 

innebär att de livsmiljöer och arter som avses skyddas inte får utsättas för störning eller 

skada så att bevarandet försvåras. I övrigt avslås ansökan. FM:s MKB godkänns och 

tillståndet gäller för en tioårsperiod dvs. till 31 dec 2026 (Beslut Länsstyrelsen 2016, 1). 

 
3.9.2 Villkor i tillståndet 

De 15 villkoren innebär bl.a. följande. Flygskjutövning får pågå i max 4 h per dag och 

bedrivas under max 30 dagar per år varav högst 10 kvällar per år och senast till kl. 

22.00. Övningsuppehåll gäller från 1 maj- 30 sep och likaså 23 dec- 6 jan. FM får utföra 

högst 1500 flygvarv med stridsflygplan per år samt 650 varv med skolflyg och 30 h med 

helikopter vilket stämmer överens med ansökan. Högst 40 h med obemannad 

flygfarkost per år beviljas. Stridsflyg och skolflyg måste hålla sig minst 2 km utanför 

Omberg. Bara blyfri ammunition är tillåten.  
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Vidare måste FM städa upp på den närliggande badplatsen innan badsäsongen varje år 

vid tillfälle att det ligger avfall från skjutverksamheten där. I samråd med 

tillsynsmyndigheten ska FM ta fram ett förslag på hur allmänheten på ett lätt sätt ska 

kunna delges information om övningarna.  

 

FM ska också, till tillsynsmyndigheten, inkomma med ett förslag till kontrollprogram 

inom 6 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. I kontrollprogrammet ska FM 

bl.a. ska redovisa flygtimmar, flygvägar, flygtillfällen, flygvarv, antal skott av de olika 

slagen och den bullerpåverkan i dBA som drabbar bostäder pga. FM:s flygfarkoster och 

skjutningar. Kontrollprogrammet ska också innehålla uppföljning av hur verksamheten 

påverkar naturtyper och typiska arter med avseende på de berörda Natura 2000-

områdena. Mer kunskap måste även inhämtas ang. de naturtyper och arter som avses 

skyddas samt hur näbbsiklekplatsen ev. kan komma att påverkas (Beslut Länsstyrelsen 

2016, 3–4) 

FM måste också, inom två år från det att tillståndet tagits i anspråk, utreda och redovisa 

följande: 

• De föroreningar i form av metaller som tex bly, koppar m.fl. som förekommer 

inom målområdet och härstammar från både gammal och ny verksamhet.  

• Vilken risk det finns att dessa föroreningar läcker ut. 

• Redogöra för föroreningarnas spridning och påverkan på badstränder både nu 

och i framtiden.  

• Vilka risker som följer för människors hälsa och miljön pga. föroreningar i den 

förbrukade ammunitionen 

• Vilka tekniska och ekonomiska möjligheter som FM har att sanera 

föroreningarna vad gäller både tidigare och ny verksamhet.  

• En tidsplan för när FM tänker genomföra åtgärderna. 

(Beslut Länsstyrelsen 2016, 3) 

3.10 Vätterns återhämtningsförmåga 
3.10.1 Inget försvinner 

Ett sätt för naturen att handskas med föroreningar är att späda ut och sprida ut dem. För 

en sjö innebär det att tillförda föroreningar, tack vare strömmarna, sprider ut sig och en 

omblandning sker. För Vätterns del, som omges av många påverkanskällor samt är 

mottagare av stora mängder atmosfärisk deposition, är utloppet Motala ström som 

slutligen rinner till den redan hårt belastade Östersjön. Men Vättern har en mycket lång 

omsättningstid, över 60 år (Bernes 2001, 17), varför denna slags ”läkningsprocess” 

torde ta mycket lång tid på sig. Sedimentation av ämnen sker framförallt i lugna vatten 

och kan ”avlägsna” föroreningarna fortare än vad som skulle skett genom enbart 

vattnets utbytestid. Men i framtiden finns risken att ämnen återgår från sedimenten till 

vattnet (Bernes, 2001, 17). Det är allmänt känt att exempelvis muddring av starkt 

förorenade sediment kan innebära allvarliga miljöproblem då gamla föroreningar åter 

sprids i vattnet. 

 
3.10.2 Vättern extra känslig för föroreningar 

Enligt Bernes (2001) beror den extremt långa omsättningstiden i Vättern på flera 

faktorer. Dels beror den på det stora medeldjupet och dels på in- och utflödena som i 

förhållande till den mycket stora vattenvolymen är små. Detta gör att Vättern skulle ta 

lång tid på sig vid återhämtning om sjön blir förorenad. 
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3.11 Påverkan på fiskfauna 

Det framkom av länsstyrelsens beslut att FM bl.a. ska skaffa sig kunskap om eventuell 

påverkan på näbbsikens lekplats (Beslut Länsstyrelsen 2016, 4). Sundqvist (2010) 

beskriver i boken Uthållig utveckling- mänsklighetens framtid hur mänsklig påverkan 

på fiskfaunan kan leda till obalans i ett vatten. Här beskriver han hur ett bortfall av en 

större art, i detta fall genom överfiske, i slutändan kan leda till övergödning. När en 

större fisk försvinner ökar istället de mindre fiskarna som varit föda till de större. När 

dessa mindre fiskar ökar äter de upp djurplankton vilket i sin tur leder till att 

växtplanktonen ökar och risk för övergödning råder (Sundqvist 2010). Som tidigare 

nämnts har Vättern redan haft problem med övergödning under mitten av 1900-talet. 

Observera att detta endast var ett exempel på vad som kan hända om man stör ett 

ekosystem. Därmed inte sagt att detta fenomen skulle vara applicerbart på just Vättern. 

 

3.12 Har FM skrämt bort fisken? – tidigare undersökningar 

Hösten 1979 ville man undersöka om bombfällningarna på sikens lekplats vid Sidön lett 

till att lekplatsen försvunnit. Fångsten av lekande sik vid det tillfället visade tvärt om att 

förekomsten faktiskt var mycket god (Vätternvårdsförbundet 2010).  

 

Under en tioårsperiod, 1966–1976 ville man undersöka om militär verksamhet haft 

negativ inverkan på rödingbeståndet. Under tidigt 1900-tal hade grundet Höjen i Vättern 

varit en av de viktigaste lekplatserna för rödingen, dock inom militärens riskområde för 

övningsverksamhet. Höjen blev mål för många raketer och granatgevär varpå det antogs 

att rommen och fiskyngel utsattes för negativ påverkan. Det konstaterades att rödingens 

lek i Höjen hade upphört vid 1950-talets början. 1959 visade ytterligare ett prov på 

samma sak. Enligt avtal med militären fick inga skjutningar eller bombningar ske i 

Höjen under undersökningsperioden från 1966 och tio år framåt. Man provfiskade 

regelbundet men rödingleken bekräftades ha upphört i sin helhet (Vätternvårdsförbundet 

2010, 91). 

 

Normalt sett ligger rödingrommen nedbäddad i den steniga bottnen vid lekplatsen 

vintertid i väntan på våren och kläckningen (Vätternvårdsförbundet 2008, 72). Flera 

försök med att återställa lekplatsen med inplantering av rödingrom kring 1980 

misslyckades. Trots den omfattande utredningen kunde studierna inte dra slutsatsen att 

det var militärens verksamhet som utplånat lekplatsen. Rödingen kunde ju ha övergivit 

grundet av naturliga orsaker. Regeringens svar blev dock ett förbud mot ammunition 

med fördröjningsbrisad som trädde ikraft 1978 (Vätternvårdsförbundet 2010)  

 

3.13 Granatsprängningar under lekperiod 

Den sökta verksamheten som denna rapport behandlar avser inte att använda brisant, 

högexplosiv ammunition enligt inkommen MKB. Däremot förekommer det uppgifter i 

media att FMV olovligen har sprängt granater mitt under sikens, rödingens och öringens 

lekperiod (Alsen, 2017). FMV anser att eftersom granaterna inte exploderar i vattnet, 

utan strax ovanför ytan, så bryter man inte mot det innehavda tillståndet. Aktion Rädda 

Vättern (ARV) som efter händelsen har anmält FMV för miljöbrott motsätter sig detta 

synsätt. ARV menar att syftet med att begränsa användandet av den brisanta 

ammunitionen är att undvika att stålsplitter etc. faller ned och påverkar bottnarna vid 

rödingens lekplatser (Alsen, 2017).   
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3.14 Näbbsiken (Älvsiken) 

Vad gäller näbbsiken i Vättern, som också kallas älvsiken, infaller dess lektid under 

oktober-december. Den enda näbbsiklekplatsen som man med säkerhet känner till finns 

inom det riskområde som FM:s ansökan avser (Vätternvårdsförbundet 2008). Det är 

alltså inom detta område som FM kraftigt vill utöka sin verksamhet. I bevarandeplanen 

för Vättern som Natura 2000-område, beskrivs siklekplatsen som ”ett av Sveriges 

flitigast använda skjutfält” (Vätternvårdsförbundet 2008). För övrigt nämns i 

bevarandeplanen att Vättern har goda grundförutsättningar för sik och att sikbeståndet, 

som baseras på uppgifter från yrkesfiskarnas fångststatistik, visar på att beståndets 

status är relativt god (Vätternvårdsförbundet 2008). Fisket och nätens karaktärer tros ha 

haft en påverkan på sikbestånden i Vättern. Nu är målet att de olika sikformerna ska 

bestå av livskraftiga bestånd som kan tåla både yrkesfiske och fritidsfiske. Fisket ska 

därför styras så att man håller sig inom säkra gränser för bevaringen 

(Vätternvårdsförbundet 2008). 

 

Sikfiskar ingår, tillsammans med fem ytterligare fiskarter, i de typiska arterna i Natura 

2000-området Vättern. Som redan nämnts så fungerar typiska arter som indikationer vid 

övervakning av naturtypernas kvalité. Populationerna och deras utbredning får inte 

påtagligt minska om gynnsam bevarandestatus ska kunna upprätthållas (16 § 4 st. 

Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.). Nissöga och Stensimpa är 

utpekade enligt artdirektivet för Vättern medans sikfiskarna, harr, öring siklöja, 

hornsimpa och röding är typiska arter för naturtypen i Vättern (Vätternvårdsförbundet 

2008). 

 

 

4 Diskussion 

4.1 Riksintressen 

Att natur- och kulturvärden samt nu även dricksvattenuttag utgör riksintressen i Vättern 

hindrar inte att totalförsvaret kan ta området i anspråk. Totalförsvaret har företräde 

framför alla andra riksintressen och har möjlighet till tillstånd förutsatt att EU-

direktivens syften fortfarande uppnås. De mark-och vattenområden som FM anger som 

riksintresse ska så långt som möjligt skyddas mot påtagligt motverkande intressen. 

Eftersom tex buller kan sträcka sig utanför geografiska gränser för FM:s riksintresse så 

kan även områden utanför övningsfält etc. komma att behöva skyddas mot planering av 

andra intressen för att FM:s intresse ska kunna bli tillgodosett. Enligt förarbeten till MB 

bör man inte planera för verksamheter som motarbetar totalförsvarets intressen. 

Planering för utvecklandet av friluftsliv och rekreation som kan störas av pågående 

övningsverksamhet borde därmed undvikas med tanke på att FM övat i Vättern sedan 

1950-talet. Redan den närliggande badplatsen kan idag tyckas begränsa försvarsmaktens 

övningsverksamhet trots att det står i förarbetena att sådana situationer bör undvikas. 

 

Det finns i dagsläget 7 naturligt samexisterande riksintressen i Vättern vilka är turism, 

friluftsliv, natur- och kulturvärden, naturvård, yrkesfiske och Jönköpings 

dricksvattenuttag. FM:s riksintresse står dessvärre i konflikt med den större gruppen av 

riksintressen. Som lagstiftningen (MB) ser ut idag spelar det stora kvotförhållandet (1/7) 

ingen roll för tillåtligheten. Detta synsätt i lagstiftningen bör om möjligt ses över för att 

få en bättre balans i vad som ligger i allmänhetens intresse.    
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4.2 Natura 2000 

MPD lämnade Natura 2000-tillstånd, med regeringens tillåtelse, enligt 7 kap 28 b §, 

som innebär tillstånd till verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka Natura 

2000-området Vättern. Att regeringen lämnat sin tillåtelse enligt 7 kap 29 § innebär att 

verksamheten tillåts även om påverkan är så omfattande att de livsmiljöer och arter som 

avses skyddas kan ta skada och bevarandet försvåras. Anledningen är att FM uppfyller 

de speciella kraven enligt 7 kap. 29 § MB. Det första kravet kan anses uppfyllas genom 

att det inte finns alternativa lösningar som är rimliga av ekonomiska och miljömässiga 

skäl enligt FM själv. Det andra kravet uppfylls genom tvingande orsaker och det stora 

allmänna intresset att låta FM utföra de övningar som är nödvändiga för att upprätthålla 

landets säkerhet. Med de två första kraven följer dessutom krav på att bekosta de 

kompensationsåtgärder som följer av beslutet (7:29 p.3 MB).  

 

I MPD:s beslut nämns inga kompensationskostnader pga. att effekterna av 

verksamheten i dagsläget är okänt. Frågan är då om ansvarsregeln i 2 kap 8 § MB samt 

7 kap 29a § p.1 är tillräckliga för att i framtiden tvinga en verksamhetsutövare till 

kompensationsåtgärder för Natura 2000-skyddets skull. För att säkerställa 

kompensationsskyldigheten kunde beslutet understryka eventuella framtida 

kompensationskostnader utan att i dagsläget framhålla några summor.  

 

Enligt hänsynsreglerna i 2 kap. MB ska rimlighetsavvägning göras när det beslutas om 

kostnader för skyddsåtgärder som ska betalas av verksamhetsutövaren. Vid 

kostnadsbedömning för totalförsvarets skyddsåtgärder i Vättern kan alltså domstolen, 

vid svårighet att jämföra med andra verksamheter i branschen, tänkas döma utefter 

försvarsmaktens ekonomiska förhållanden. Därtill ska vägas in att 2:7 MB tydligt 

framhåller att nyttan av totalförsvarets verksamhet är en särskilt viktig aspekt. 

 

4.3 Undantag från ickeförsämringskravet 

I den svenska lagstiftningen kan en verksamhet innebära undantag från kravet att hindra 

försämring av vattenstatusen då 3 omständigheter uppfylls; tekniskt och ekonomiskt 

orimligt, alla förmildrande åtgärder ska genomföras samt det stora allmänintresset. 

Svensk lagstiftning kan därigenom anses något hårdare än vattendirektivet som bara 

nämner det stora allmänintresset och de skademildrande åtgärderna som krav och inget 

om ekonomisk eller teknisk orimlighet. Detta kan ses som ett exempel på att Sverige i 

detta fall har lagt ribban något högre för verksamheter än de minimikrav som EU-

direktivet anför.   

 

I juridiska sammanhang anses FM:s åtgärder ofta vara av stort allmänintresse. FM har 

också redovisat ekonomiska och tekniska orimligheter med att utföra verksamheten 

någon annan stans. FM:s verksamhet i Vättern passar således in bl.a. undantagen enligt 

både vattendirektivet och förordningen om kvaliteten på vattenmiljön. I annat fall måste 

verksamheten själv inkomma med underlag, i enlighet med bevisbörderegeln, som visar 

på att en försämrad status på kvalitetsfaktorerna inte kommer att ske i Vättern. 

 

I och med att Vättern är en så pass stor vattenförekomst, ca 74 km3, kan ett rimligt 

antagande vara att kvalitetsfaktorerna inte kommer att försämras av den sökta 

verksamheten tack vare den goda utspädningseffekten och sedimenteringen. Om så är 

fallet kan inte motparten åberopa Weserdomen som argument för att avslå ansökan.  
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4.4 Blytillförseln och andra metaller 

Ska vattendirektivet följas, där det bokstavligen står att det slutliga målet med direktivet 

är att all förorening av prioriterade farliga ämnen upphör fullständigt, borde ytterligare 

blytillförsel till Vättern inte accepteras. FM har under handläggningsprocessens gång 

åtagit sig att bara använda blyfri ammunition i den sökta verksamheten. Detta är också 

ett krav som framkommer av MPD:s beslut. Bly som tillförs Vättern kommer härmed 

att härstamma från andra källor samt den tidigare dumpade ammunitionen. Dessutom 

kan det fruktade blyet, enligt vad som framkommit, anses ha både låg löslighet och 

rörlighet och förekommer mestadels i fast form från försvarets håll. Det biotillgängliga 

blyet förekommer i jonform och tillförs framförallt genom atmosfärisk deposition och 

inte via försvarets verksamheter. 

 

Det råder delade meningar om hur stor del av det gamla dumpade fasta blyet som går i 

lösning till vattenfasen. Dessutom spelar olika faktorer roll i sammanhanget som tex 

vattnets karaktär och egenskaper. Man kan fråga sig hur mycket av de tillförda 

metallerna som kan gå i lösning om vattnets karaktär och egenskaper förändras i ett 

framtida värsta case scenario? När osäkerhet råder ska försiktighetsprincipen tillämpas. 

 

Har man ersatt blyet i den blyfria ammunitionen med andra metaller så blir det ändå ett 

metalltillskott som behöver utredas och beaktas. FM nämner bl.a. koppar som en av de 

metallföroreningar som verksamheten tillför Vättern. Det är därför i sin ordning att 

MPD:s beslut har iakttagit detta bland villkoren för tillståndet. Där anges bl.a. att FM 

inom två år efter att tillståndet har tagits i anspråk måste inkomma med en redogörelse 

för metallföroreningarnas risk för läckage, spridning och effekter på människors hälsa 

och miljö. Även tekniska och ekonomiska möjligheter att sanera efter gammal och ny 

verksamhet ska redovisas inom samma tidsperiod, enligt beslutet. 

 

Med tanke på att militär övningsverksamhet i Vättern har pågått sedan 1950-talet kan 

slutsatsen dras att blyförekomsten i sedimenten förmodligen är mkt höga, speciellt 

lokalt, och att det mesta som tillförs Vättern också stannar i Vättern. Om det är en 

stening botten, där ammunitinsresterna knappt täcks av sediment, blir metallerna inte 

nedbäddade i sedimentet utan upplöses till vattenfasen i snabbare takt. Med en ökad 

verksamhet från 1000 skott till 69000 skott per år (+ 150 raketer) finns en ökad risk för 

att ekosystemen ändå kan påverkas i Natura 2000-området Vättern. Om det fanns 

uppgifter hos FM att botten var stenig och inte tjock av sediment, och man undanhållit 

detta i MKB, bör detta utredas och få konsekvenser i regeringens beslut. Prövningen bör 

ta hänsyn till vad det skulle innebära för sjön i ett längre perspektiv.   

 

4.5 Påverkan på fiskbestånd 

Enligt den tioåriga undersökningen under åren 1966–1976 ang. huruvida det var militär 

verksamhet eller inte som utplånat rödingens lekplats vid Höjen, kan slutsatsen dras att 

det finns en risk att så var fallet. Man bör därför väga in vid tillståndsprövningen att 

näbbsikens/älvsikens enda kända lekplats är inom den sökta verksamhetens riskområde. 

Man ska komma ihåg att det är skillnad på riskområde och målområde. Om det är för 

siken, liksom för rödingen, att fiskrommen ligger nedbäddad i den steniga bottnen hela 

vintern i väntan på att kläckas till våren behöver hänsyn tas till detta. Det skulle 

innebära kunskapsinhämtande om huruvida skott och ammunition som träffar bottnen 

även efter lekperioden kan komma att påverka chans till kläckning till våren.  

 

Sikfiskar utgör typiska arter för Natura 2000-området Vättern och fungerar alltså som 

indikatorer då man övervakar kvalitén av naturtyperna. Eftersom målet är att de olika 
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sikfiskarna ska finnas i reproducerande och fiskbara bestånd bör lekplatser skyddas från 

negativ yttre påverkan. Man bör alltså inte nöja sig med att övriga sikfiskars närvaro, 

tex sandsik eller siklöja, kan tyckas förmildra omständigheterna av en förlust av 

näbbsik.  

 

Enligt 7:29 a MB kommer FM bli skyldig att betala kompensationskostnader som kan 

uppkomma om fiskbeståndet tar skada, om det inte anses orimligt att det är FM som ska 

stå för kostnaderna. Åter igen ska det stora allmänintresset beaktas. Frågan blir då hur 

en kompensation i praktiken skulle gå till då återställande av fisklekplatser visat sig 

svår. Bl.a. misslyckades flera försök med inplantering av rödingrom kring 1980 efter 

misstankar om att militärverksamhet utplånat rödingens lekplats vid Höjen i Vättern.  

 

4.6 Moraliska frågetecken 

En omtvistad fråga är den om metalltillskottet till sjön. Är det ok att fortsätta skjuta i 

Vättern, med de gamla synderna i åtanke, tack vare att vattenförekomsten är så pass stor 

att tillförda föroreningar inte ger utslag på hela vattenförekomsten? En annan fråga är 

ansvarsfrågan. Är det rimligt att peka på andra och större påverkanskällor för att 

friskriva sig från ansvar eller rättfärdiga ett visst beteende? Och hur ska vi 

överhuvudtaget kunna värna om miljön om vi först och främst inte kan värna om 

landets säkerhet i krigssammanhang? Försvaret borde väl ha rätt till alla slags övningar 

de anser är nödvändiga? 

 

Människor på beslutande poster ska vara helt neutrala och styrda av den tryckta 

lagstiftningen etc. Räcker lagstiftningen alltid till för att stå i linje med miljöbalkens 

portalparagraf som säger att människan har rätt att förändra och bruka naturen om den 

samtidigt förvaltar densamma väl? 

 

En annan fråga att reda ut är om försvarets olika verksamheter runt Vättern på något sätt 

borde räknas samman i tillståndssammanhang. Exempelvis föroreningar från FMV:s 

materielprovningar, FM:s skjutövningar med flygplan och från ammunitionsfabriken i 

Karlsborg (Vanäsverken). 

 

 

5 Slutsatser 
Varken riksintresse- eller Natura 2000-reglerna kan på ett heltäckande sätt stoppa FM:s 

rätt till utökat tillstånd. Främsta anledningen är de s.k. tvingande orsakerna och det stora 

allmänna intresset av en hög skyddsgrad av landet. Men syftet med de bakomliggande 

EU-direktiven måste fortfarande kunna uppnås. Därför kan Vätterns legala skydd i just 

detta fall anses hänga på det kommande beslutets villkor om bl.a. skydds- och 

kompensationsåtgärder, övervakning, krav på ytterligare kunskapsinhämtande samt 

eventuella kompensationskostnader i framtiden. 

 

Pga. de komplexa omständigheterna är det troligt att regeringens kommande beslut 

kommer uppfattas av försvarsmakten som att Vättern skyddas överdrivet hårt och av 

motparten som att Vätterns skydd är alldeles för svagt. 

 

Vätterns legala skydd, såsom riksintresse, ytvattentäkt, dricksvattentäkt och Natura 

2000-område, kan således sammanfattas som starkt och tillräckligt igenom de flesta 

tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap MB samt 7 kap 28 a § MB. 



 

27 
 

Det är dock vid undantagsfallen, som exempelvis FM:s behov av Vättern, som skyddet 

kan tyckas bli uttunnat för Vätterns del. 

 

7 förenliga riksintressen som identifierats i Vättern med dess öar och strandområden 

inräknat, kan samexistera utan någon större konflikt. Dessa måste, trotts att de är fler till 

antalet, alltid backa för FM:s riksintresse i Vättern. I framtida sammanhang, när andra 

miljöfarliga verksamheter söker tillstånd i riksintresseområdet, råder en annan inbördes 

rangordning. Eftersträvansvärt är att samma område ska kunna nyttjas av flera 

verksamheter samtidigt genom god planering och hänsyn till varandra. Går inte detta att 

åstadkomma ska företräde ges åt det riksintresse vars ändamål bäst främjar en långsiktig 

hushållning. Dock har områden som i sin helhet är av riksintresse enligt 4 kap företräde 

framför riksintressen enligt 3 kap.  

 

Slutligen kan sägas att denna undersökning identifierat flertalet lagrum som tillsammans 

bildar det som utgör skyddet för Vättern och dess riksintressen. Det huvudsakliga 

skyddet grundar sig således på: 

• Hänsynsreglerna i 2 kap. MB (bl.a. ansvar för skadad miljö) 

• Regler kring riksintressen i 3-4 kap. MB 

• Natura 2000-bestämmelser grundat på Art- och habitatdirektivet samt 

fågeldirektivet. Den svenska lagstiftningen återfinns huvudsakligen i 

Miljöbalken, Artskyddsförordningen, Förordning om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. och Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd. Stor tyngd 

ligger på Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. 

• Ramdirektivet för vatten. Implementerat genom i huvudsak 5 kap. MB, MKN 

samt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Här 

inryms en stor del av skyddet genom ickeförsämringskravet.  

5.1 Vidare forskning på området 

Det är de tvingande orsakerna och det stora allmänintresset som gör att FM kan få 

igenom sina tillstånd trots konflikt med andra riksintressen, trots Natura 2000-

bestämmelser och trots Vattendirektivet. De tvingande orsakerna grundar sig på 

riksdagens och regeringens beslut om Försvarsmaktens uppgifter och organisation. 

En undersökning huruvida det är dags att omvärdera det stora allmänintressets 

dominans över andra allmänna intressen skulle därför vara intressant. Man bör samtidigt 

utreda om det finns risker med att omvärdera försvarsmakten som allmänintresse.  

 

En annan relevant fråga är vilka direkta och indirekta konsekvenser det får för Sverige 

att helt avslå ansökan i Vättern och kanske till och med dra in nu gällande tillstånd, 

vilket somliga hävdar vore rimligt.  

 

En detaljerad kostnadsutredning för att på sikt flytta verksamheten bort från Vättern och 

till ett område som inte berörs i samma omfattning behöver undersökas och upprättas.  
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http://data.riksdagen.se/fil/6665c18d-3cf8-4122-b5da-fdd3f5a844bd
http://data.riksdagen.se/fil/6665c18d-3cf8-4122-b5da-fdd3f5a844bd
http://www.regeringen.se/contentassets/deccac09fd5742f18a8c160db8a1ed8a/skyddet-for-vissa-djur--och-vaxtarter-och-deras-livsmiljoer
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Bilaga A Öppet brev till försvarsminister Peter Hultqvist 

m.fl. (sida 1 av 4)   

2018-01-10  

Öppet brev till          

försvarsminister Peter Hultqvist,  

miljöminister Karolina Skog och  

försvarsinspektör Pierre Campenfeldt.  

Kopia till riksdagens försvarsutskott och miljö- och jordbruksutskott.  

  
Anser ni att ni sköter ert jobb när det är farligt att bada, fiska och dyka i Vättern 

på grund av försvarets verksamhet?   

Är ni nöjda med en miljötillsyn som är så passiv att tillsynsfunktionen inte ens blir 

tillfrågad när militären spränger granater över känsliga fiskevatten i Natura 

2000område?  

  

Försvarsmakten har i över 100 år använt Vättern som skjutmål utan att ta hand om 

ammunitionsresterna. Under många år dumpades också gammal ammunition ute i sjön. 

Nu vill försvaret kraftigt utöka skjutningarna i Vättern.  

  

Stenig botten  

I samband med mark- och miljödomstolens nu pågående överprövning av försvarets 

tillstånd från 2016, att kraftigt utöka skjut- och flygverksamheten vid Hammarens 

skjutmål ute i Vättern, krävde domstolen nyligen kompletterande undersökningar av hur 

natur- och bottenförhållandena ser ut på platsen. Då avslöjades det som Aktion Rädda 

Vättern (ARV) hela tiden har hävdat: något sediment som begraver ammunitionen finns 

inte på botten vid skjutmålet. Bottenmaterialet består huvudsakligen av sten och grus.  

  

Oexploderad ammunition  

Stora mängder ammunition, som bl.a. innehåller giftiga tungmetaller, exponeras öppet 

på den steniga bottnen. Fjärde Sjöstridsflottiljen, som genomfört försvarets 

undersökning, vittnar om att även minst 50 år gammal ammunition ligger kvar utan att 

vara täckt av sediment. En del projektiler är helt intakta, andra svårt angripna av rost. 

Dessutom finns oexploderad ammunition med autodestruktion!   

  

Sjöstridsflottiljen varnar: ”Autodestruktion i oexploderad skarp ammunition gör den 

mycket stötkänslig och farlig.” Och: ”Förbud mot bad, fiske och dykning bör 

fortsättningsvis råda i området.” Detta gäller alltså ett område helt nära välbesökta 

långgrunda badstränder.  

  

Fem år gammal rapport  

Rapporten från Fjärde Sjöstridsflottiljen om bottenförhållandena, som försvarsmakten 

lämnat in till domstolen nu i höstas, visade sig dock vara drygt fem år gammal! På  
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sändlistan 2012 fanns Generalläkaren, numera omdöpt till Försvarsinspektören, som 

utgör tillsynsfunktionen inom försvarsmakten. Vi undrar därför:   

  

-  Varför har inte tillsynsfunktionen vidtagit några åtgärder för att sanera 

området från farlig ammunition?  

  

Det borde nu stå klart för alla att det är ytterst olämpligt att skjuta ner i detta 

avfallsupplag för gammal stötkänslig och farlig ammunition. Att även fortsättningsvis 

årligen avlossa tiotusentals grovkalibriga projektiler och övningsraketer ner i detta 

område, som det överklagade tillståndet från 2016 medger, skulle öka spridningen av 

giftiga metaller till dricksvatten och ekosystem, för att inte tala om risken för 

undervattensexplosioner.   

  

Politikernas ansvar  

Det är ett direkt politiskt ansvar att organisera miljötillsynen på ett sådant sätt att de av 

riksdagen stiftade lagarna följs. Försvarsmakten är inte undantagen från miljöbalkens 

bestämmelser. Det som nu sker i och runt Vättern strider också mot de specifika 

föreskrifter1 regeringen har utfärdat när det gäller försvarets verksamheter. Där står bl.a. 

att Försvarsmakten ska:  

  

”…ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred. Inom ramen för detta miljöarbete ska  

Försvarsmakten bidra till att det generationsmål för miljöarbetet och de 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås samt vid behov föreslå åtgärder 

för miljöarbetets utveckling.” (§ 5.)  

  

Namnbyte otillräckligt  

Regering och riksdag har nyligen beslutat om några mindre lagändringar när det gäller 

miljötillsynen av försvarets verksamheter. I prop. 2016/17:144 framgår att flera tunga 

remissinstanser, som t.ex. Kammarrätten i Stockholm, Fortifikationsverket och Uppsala 

universitets juridiska fakultetsnämnd, anser att det är problematiskt att tillsynen är 

inordnad i försvarsmyndigheten. Det är principiellt  

”mycket otillfredsställande att det finns en beroendeställning inbyggd mellan 

kontrollorgan och kontrollobjekt”.  

  

Även Generalläkaren själv och Försvarets materielverk (FMV) påpekar att 

tillsynsfunktionen måste kunna agera självständigt i förhållande till Försvarsmakten2.  

  

Men förutom att Generalläkaren den 1 oktober bytte namn till Förvarsinspektören för 

Hälsa och Miljö (FIHM) ser vi inga förändringar utifrån våra erfarenheter när det gäller 

skyddet av Vättern. Försvarets tillsynsfunktion verkar vara både handlingsförlamad och 

osjälvständig.  

  

Fem exempel på den militära miljötillsynens brister  

1. Vid FMV:s samråd med länsstyrelsen 2015 inför granatskjutningar över 

norra Vätterns känsliga fiskeförbudsområde, fick tillsynsfunktionen inte veta vad som                                                                                                                                                                                          

                                                 
1 Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.  
2 Prop. 2016/17:144 sid 28-29.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071266-med-instruktion-for_sfs-2007-1266
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071266-med-instruktion-for_sfs-2007-1266
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071266-med-instruktion-for_sfs-2007-1266
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/prop.-och-lagradsremisser/161714400webb.pdf
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/prop.-och-lagradsremisser/161714400webb.pdf
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/prop.-och-lagradsremisser/161714400webb.pdf
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var på gång. Varken FMV eller länsstyrelsen skickade ens beslutet om 

granatbeskjutning för kännedom till Generalläkaren. Det är Aktion Rädda Vättern som 

måste informera tillsynsfunktionen, som då påpekar för FMV att samrådsbeslut bör 

skickas till Generalläkaren.3 Det hör till saken att Generalläkaren/Försvarsinspektören 

antas ha en central roll i sammanhanget eftersom det är tillsynsmyndighetens uppgift att 

avgöra frågan om FMV inte kommer överens med länsstyrelsen enligt villkor 11 i 

FMV:s miljötillstånd. Men hela tillsynsverksamheten är så rudimentär att den helt 

enkelt glöms bort av både ansvariga för den militära verksamheten och av länsstyrelsen!  

  

2. FMV återupptar granatbeskjutningen av norra Vättern den 11 oktober 

2017, trots att en liknande provskjutning vid ungefär samma tid förra året är inhiberad 

av regeringen. Denna gång spränger FMV granaterna utan att begära samråd med 

länsstyrelsen, vilket miljötillståndet kräver.   

Försvarsinspektören är inte heller informerad. Istället för att hantera det misstänkta 

miljöbrottet väljer FIHM att ta på sig åklagarens roll, frikänner FMV samt försöker 

försvara FMV:s handlande inför regeringen.4  

  

3. Tillsynsfunktionen har en fullständigt passiv hållning till att Karlsborgs 

flygplats vid Vätterns strand är allvarligt förorenad med PFAS (högfluorerade ämnen i 

brandskum). Trots att undersökningsarbetet pågått i flera år (sedan 2014) och ett antal 

konsultrapporter om PFAS-föroreningen är publicerade5 skriver Generalläkaren 2017-

04-21: ”Idag finns ingen till Generalläkaren inrapporterad information avseende 

lokalisering, utbredning eller provtagning.”   

  

4. Försvarsmakten skjuter även med övningsraketer i Vättern. Söndertrasade 

plastdelar från dessa raketer har flutit iland på badstränder. Aktion Rädda Vättern har 

analyserat plastskräpet och de innehåller ca 7 ggr mer kadmium än vad EU-reglerna 

tillåter. Just den plasttyp som försvaret använder i sina raketer finns dock inte listat i 

EU-direktivet. Trots påstötningar vägrar Försvarsinspektören att tillämpa miljöbalkens 

hänsynsregler och vill inte ens undersöka möjligheten att ersätta de kadmiumstinna 

övningsraketerna med en mindre miljöskadlig produkt. FIHM framhärdar i sin vägran 

att tillämpa miljöbalken med motivering att plasten inte är förbjuden i EU, även när 

Uppsala universitets miljöprofessorer menar att en sådan tolkning av lagstiftningen är 

felaktig.6  

  

5. Tillsynsfunktionen har nu återigen, 2017-11-21, fått rapporten om 

oexploderad ammunition vid badplatsen Enebågen på sitt bord, men 

Försvarsinspektören tiger still. Försvarsmakten har själv inga planer på att städa upp 

efter sig. Tvärtom, försvarsmaktens miljöprövningsenhet under Lina  

 

 

                                                 
3 Mejl från generallakaren@mil.se, Eric Sjöström, 2016-01-13.  
4 Skrivelse till regeringen från FIHM 2017-12-20, dnr M2017/03318/Me.  
5 T.ex. denna från Niras 2015.  
6 Finns dokumenterat i mejlkonversation.  
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Weinmann skriver 2016-06-20 till mark- och miljödomstolen: ”Flygskjutmålet 

Hammaren är ett aktivt flygskjutmål. Det föreligger inte några skäl att nu föreskriva 

utredning om att eventuellt sanera ett aktivt flygskjutmål.”7  

  

Vi kräver stopp för pågående och utökad miljöförstöring!  

Vättern är idag dricksvattentäkt för ca 300 000 människor. Närmare 200 000 tillkommer 

när Örebro  

m.fl. kommuner bygger en överföringsledning från Vättern ner till Närkeslätten. Även 

Mälardalen kan komma att behöva utnyttja det klara och kalla råvattnet från sjön. 

Vättern är också ett Natura 2000område där skyddsvärda arter och deras livsmiljöer ska 

bevaras. Inte ens militären kan längre agera som för hundra år sedan då miljökunskapen 

var obefintlig.   

  

Peter Hultqvist, Karolina Skog och Pierre Campenfeldt, ni är närmast ansvariga för 

att få slut på den långvariga krigföringen mot Vättern. Ett första steg kan vara att skapa 

en självständig tillsynsmyndighet som har förmåga att tillämpa miljölagstiftningen 

enligt riksdagens intentioner. Vätterbygden 2018-01-12  

  

  

  

Aktion Rädda Vättern  

  

Elisabeth Lennartsson      Christer Haagman  

Ordförande        ARV:s juridiska ombud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 FM:s överklagande av tillståndsbeslutet för flygskjutmålet Hammaren, sid 11.  
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT  FÖRELÄGGANDE  Aktbilaga 222  

Mark- och miljödomstolen  2018-03-23    

   

  

                                                                                             Anges vid kontakt med domstolen 

                                                                                       Försvarsmakten,  

Ledningsregementet   

Miljöprövningsenheten  

Pl 920  

749 81 Enköping  

Kaisu Akselsdotter m.fl. ./. Försvarsmakten, Ledningsregementet m.fl.  

angående överklagande av Länsstyrelsens (MPD) beslut 2016-05-18, dnr 551-

124632012, angående tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på 

flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun  

_____________________________________________________________ 

  

Mark- och miljödomstolen förelade 2017-08-22 FMV att komplettera ansökan och 

MKB med en beskrivning av förhållandena på det område i Vättern som ska utgöra 

målområde för den ansökta skjutverksamheten.  

  

Syftet med föreläggandet var att tillgodose att prövning kan ske på ett underlag som 

ger möjliggör för domstolen att ta ställning till   

- om ansökt verksamhet kan komma att skada de livsmiljöer och växter 

som Natura 2000området Vättern avser att skydda på ett sätt som har 

betydelse för dess bevarandestatus och   

- förutsättningarna att långsiktigt säkerställa att uppsatta bevarandemål 

uppfylls.  

  

Mark- och miljödomstolen bedömer att den utredning som Försvarmakten gett in i 

inlagor av den 21 november 2017 och den 16 mars 2018 (aktbilagorna 205 och 220) 

inte ger det tillräckligt underlag för prövningen av i vilken utsträckning skada 

riskerar att ske på de arter och naturtyper som ska bevaras inom Natura 2000-

området (och detta trots vad Naturvårdsverket påtalat i aktbilaga 214). Utredningen 

ger snarare vid handen att botten inom målområdet kan befaras hysa sådana 

livsmiljöer som ska skyddas inom Natura 2000området; detta oaktat olika 

inriktningar och bevarandemål på Vätterns olika bevarandeplaner.  

  

Mark- och miljödomstolen har noterat följande i fråga om den ingivna utredningen. 

Karteringen av växt- och djurliv har utförts med metod och under omständigheter 

som inte möjliggör en bedömning av förhållandena inom målområdet. De transekter 

som inventering faktiskt har utförts utmed ligger alltför perifert i förhållande till 

såväl målområdet som områden där tidigare ansamlingar av ammunitionsrester 

observerats. Därtill kommer att inventering skett från ytan via snorkling under tid då 

väderförhållandena har begränsat förutsättningarna för att bestämma växtarter och  

Mål nr  

M 2374-16  

  

R4  



 

 

VI 
 

                                                                                                                        
(sida 2 av 2)                                                                                                                  
lokalisera djur på botten på djupare vatten; något som tydligt präglar ingiven rapport. 

De slutsatser som Försvarsmakten har dragit med ledning av ingiven rapport kan 

således inte anses underbyggda.  

  

  
Dok.Id 392728  

 
Postadress  Besöksadress  Telefon  Telefax  Expeditionstid   
Box 1070      
462 28 Vänersborg  
  

Hamngatan 6  0521-27 02 00  0521-27 02 80 E-post: 

mmd.vanersborg@dom.se 

www.vanersborgstingsratt.domstol.se  

måndag – fredag  
08:00–16:00  
  

  

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT  M 2374-16  
Mark- och miljödomstolen    

  

Mot angiven bakgrund finner domstolen att utredningen måste 

kompletteras i följande avseenden.  

- Utbredning och status hos förekommande livmiljötyper (vilka pekats ut 

inom Vättern i sin helhet) inom målområdet ska beskrivas samt sättas i 

relation till förekomst och status av samma naturtyp inom övriga delar 

av Natura 2000-området.   

- Mängden ammunition som genom ansökt verksamhet avses tillföras 

förekommande livsmiljötyper ska beskrivas såväl som totalt tillförd 

mängd under den tidsrymd som verksamheten avses fortgå i området 

som årlig tillförd mängd samt även relateras till ytan av livsmiljötyper 

som ska skyddas.   

  

Försvarsmakten har således att göra en förnyad bedömning av inverkan av 

den mängd ammunitionsrester som avses skjutas ut i området samt dess 

betydelse för förutsättningarna att bibehålla eller uppnå gynnsam 

bevarandestatus för aktuella livsmiljötyper i Vättern. Bedömningen ska 

avse inverkan av ansökt verksamhet tillsammans med övrig befintlig och 

planerad verksamhet av betydelse för aktuella livsmiljötypers 

bevarandestatus.    

  

Kompletterar Ni inte enligt ovan kan domstolen komma att pröva målet 

på de uppgifter som finns hos domstolen.  

  

Er komplettering ska sändas till mark- och miljödomstolen med post eller 

via e-post senast den 30 april 2018. I kompletteringen ska Ni ange 

domstolens målnummer M 2374-16.   

  

  

Göran Stenman  

Rådman   

  

För tekniska och naturvetenskapliga frågor  

Tekniska rådet Joen Morales tel 0521-270208  


