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Försvarsmakten bemöter remissyttranden i ärendet enligt följande. Myndigheter 
kommenteras först, därefter organisationer och slutligen enskilda. Synpunkter 
avseende påverkan på Vätterns vattenkvalitet återkommer i ett stort antal 
yttranden. Frågan om bly är inaktuell eftersom det numera finns tillgång till 
bandad finkalibrig ammunition till beväpningen i helikoptrarna. 
 
Naturvårdsverket 2013-05-17 (aktbil 33) 
 
Verket har avstått från yttrande rörande komplettering av ansökan. Något senare 
yttrande från verket över den remitterade ansökan har inte delgetts Försvars-
makten. 
 
Generalläkaren 2013-07-02  (aktbil 53) 
 
Med utgångspunkt i ljudutbredningen från UAV, som är väsentligt lägre än den 
från övriga flygslag, bedömer Försvarsmakten det mindre meningsfullt att ange 
antal flygrörelser. 
 
Förslag till villkor punkten 1.5: Villkoret bör utformas så att verksamhet får 
förekomma 1 dag vid beredskapsövning och att tillsynsmyndigheten får medge 
undantag inför insats efter särskild anmälan till tillsynsmyndigheten. 
Yttrandet i övrigt avser tillsynsfrågor som inte bör regleras särskilt med villkor. 
 
  



 YTTRANDE          
LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning  

2014-01-21 24 643:80002 
         

Sida 2 (11) 
         

 
         

          
 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 2013-09-30  (aktbil 103) 
 
Lokalisering 
 
Försvarsmakten delar inte länsstyrelsens bedömning att ansökan skall prövas som 
ny verksamhet i fråga om lokalisering.  
 
Frågan om att nyttja Älvdalsfältet som alternativ till Hammaren har beskrivits i 
komplettering av tillståndsansökan 2013-02-01, bilaga 1. Väl är det möjligt att 
ytterligare utreda frågan, men Försvarsmakten ser det inte särskilt meningsfullt, 
eftersom verksamheten på Hammaren avser flygförbanden med lokalisering i 
södra Sverige enligt riksdagen beslut om grundorganisationen. För JAS 39 
innebär ett sådant alternativ omfattande tidsförluster och kostnader samt utsläpp 
till luften för enbart an- och återflygning, vilket redovisats i kompletteringen. 
Tiden för den rena transportflygningen skulle störa planeringen för flygförarnas 
dagsprogram, där skjutpass är inlagda med även annan verksamhet under 
arbetsdagen.  Samma gäller i än högre grad för SK 60 och Flygskolans 
utbildningsverksamhet samt för helikoptrar, vilket beskrivits i kompletteringen, 
och Älvdalen är inget realistiskt alternativ för denna verksamhet. En 
sammanfattande beskrivning av påverkan på daglig verksamhet har lämnats i 
kompletteringen 2013-02-01, bilaga 1 sid 7-8.  
 
Natura 2000-området 
 
Påverkan på vatten 
 
Prövningen av påverkan på Natura 2000-intressena ska göras med stöd av bl a 
den dom i Högsta domstolen som länsstyrelsen hänvisar till. Försvarsmakten 
hävdar dock att verksamheten, med hänvisning till övergångsbestämmelserna till 
7 kap 28a § miljöbalken och med iakttagande av det vetenskapliga perspektivet, 
inte innebär betydande påverkan på skyddsintressena. Frågan utvecklas närmare 
nedan. Således saknas stöd för bedömningen att vattenkvaliteten i Vättern kan 
påverkas av den sökta verksamheten. Härvid konstaterar Försvarsmakten att 
frågan om bly i finkalibrig ammunition fått sin lösning genom att blyfri bandad 
sådan med kaliber 7,62 mm nu finns tillgänglig för beväpningen i helikoptrar. 
Försvarsmakten medger således att enbart använda blyfri ammunition vid 
skjutning från helikoptrar. Till ytterligare belysning av frågan om påverkan på 
vattenkvaliteten vill dock Försvarsmakten hänvisa till utlåtande av laborator Ulf 
Qvarfort, FOI, bilaga 1. Att utsläpp från avloppsreningsverk och dagvatten sker 
spritt runt sjön torde rimligen innebära en större risk för vattenkvaliteten än en väl 
samlad yta, i detta fall målområdet i vattnet om ca 100 x 100 m. I frågan om 
uppsamling av tidigare skjutna projektiler bedömer Försvarsmakten att det i 
enlighet med bestämmelserna i 10 kap miljöbalken krävs en särskild analys i 
frågan om risk för ökad spridning i bottensedimenten och vattnet genom att  
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projektilerna inte kan plockas en och en för hand.  Även risken för påverkan på 
för fisk genom förändring av bottenbeskaffenhet och -vegetation, uppgrumling m. 
m. behöver då studeras noga.  Denna fråga får således prövas i särskild ordning. 
 
Påverkan på fisk 
 
Försvarsmakten bedömer att påverkan av den sökta verksamheten blir mycket 
begränsad, eftersom projektiler inte sprids över ett stort område. Här förefaller en 
missuppfattning föreligga i fråga om skillnaden mellan mål- och riskområde. 
Målområdet är som nämnts ovan litet och väl definierat. Riskområdet för 
Hammaren är numera av praktiska skäl för skjutvarning och avlysning  
sammanlagt med ett annat riskområde för Kråks skjutfält och omfattar större 
delen av Kråksviken samt ytterligare del av Vättern enligt karta figur 7 i 
tillståndsansökan, kap 2 Verksamhetsbeskrivning, sid 11, avsnittet 3.5.2. 
Riskområde innebär att ett område med väl tilltagen marginal anges som 
potentiellt farligt att vistas i för tredje man vid skjutning med skarp ammunition 
beroende på en viss risk för studs, s k rikoschett. Detta innebär att det inte sker 
någon påtaglig ansamling av projektiler utanför målområdet. Att det sedan 
tidigare finns ansamling av projektilrester på botten i Kråksviken beror på att det 
tidigare fanns två andra mål i viken, dvs Hammarudden och Sidön. Dessa mål har 
inte använts sedan slutet av 1970-talet. Någon risk för skador pga brisader ovan 
(eller under) vattenytan (länsstyrelsens yttrande sid 9, näst sista stycket) finns 
inte, eftersom Försvarsmakten inte kommer att skjuta sådan ammunition vid 
Hammaren, vilket framgår av kap 2 Verksamhetsbeskrivning, sid 28, avsnittet 
4.9.1. 
 
Påverkan på fåglar 
 
Ljudbangar förekommer inte över Vättern, eftersom flygning med överskridande 
av ljudhastigheten inte genomförs. Hänvisningen till störning vid Erstadkärret på 
Visingsö genom ”närgångna överflygningar av JAS 39” är svårbegripligt, 
eftersom skjutvarvet inte berör Visingsö, vilket tydligt framgår av 
tillståndsansökan kap 2 Verksamhetsbeskrivning, kartfigur 9, sid 16. 
Försvarsmakten delar inte bedömningen att det är troligt att den sökta 
verksamheten kommer att försvåra målsättningen för fågelhäckning vid Vättern. I 
fråga om den vetenskapliga bedömningen vill Försvarsmakten hänvisa till bifogat 
utlåtande av P-G Bentz, bilaga 2, med kommentarer till länsstyrelsens yttrande i 
denna del.   
 
Det är här enligt Försvarsmaktens mening väsentligt att jämföra de olika 
flygslagen och den mycket varierande ljudutbredningen, se närmare nedan under 
rubriken Buller.  
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Påverkan på riksintresse turism och friluftsliv 
 
Påverkan på turism och friluftsliv förefaller överdriven i länsstyrelsens yttrande.   
Försvarsmaktens och Försvarets materielverks verksamhet har sedan 1970-talet 
reglerats främst genom samverkan inom Samordningsgrupp Vättern, med 
deltagande av samtliga länsstyrelser och andra berörda organisationer, som 
handlägger frågor om skjutfri period sommartid och andra begränsningar, 
skyltning i hamnar vid sjön och information till allmänheten. Riskområdet för 
Hammaren berör en klart begränsad del av Vättern och möjligheterna att vistas på 
sjön begränsas inte i någon större utsträckning. De som vill komma ut på sjön 
behöver alltid, med undantag av den ovan nämnda årligen återkommande 
skjutfria perioden om fyra veckor,  kontrollera skjutverksamheten på Kråk och 
områdena norr om Karlsborg med redovisade riskområden Detta gäller såväl 
allmänt båtliv som fritids- och yrkesfiske. Påverkan på fritidsfiske av kräftor kan 
inte förekomma under augusti-september eftersom verksamhet inte sker under 
augusti eller under helger. Försvarsmakten har hittills ännu inte fått några 
indikationer på att yrkesfiske av kräftor eller annat påverkas av verksamheten på 
sätt som länsstyrelsen förutsätter i yttrandet. Det finns ingen anledning att 
utsträcka skjutfri period på just Hammaren enligt länsstyrelsens förslag även till 
september. 
 
Buller 
 
Försvarsmakten delar inte länsstyrelsens bedömning i fråga om risk för 
bullerstörningar. Det är här enligt Försvarsmaktens mening väsentligt att jämföra 
de olika flygslagen och den mycket varierande ljudutbredningen, Inom den sökta  
totalramen 50 skjutdagar är således delramarna högst 30 dagar för JAS 39, högst 
20 för SK 60 och högst 5 för helikoptrar. Ljudutbredningen från SK 60 framgår 
av bullerutredningen, som visar att nivåer över Lamax 70 dB är mycket 
begränsade. Flygvarv 1 med överflygning över land kommer att användas i 
begränsad omfattning, högst 20 % av totala antalet flugna varv, och avser främst 
inflygning på målet för flygeleverna. Med allmän bakgrundsnivå kommer ljudet 
från flygplanet ofta inte att märkas på marken annat än i direkt anslutning till 
målet.  
 
Helikoptrar flyger inte i varv och påverkar därför området i direkt anslutning till 
målet, vilket även detta framgår tydligt av bullerutredningen. JAS 39 har en helt 
annan ljudutbredning, och Försvarsmakten föreslår därför mera omfattande 
tidsrestriktioner för detta flygslag. Flygfri period bör för JAS 39 omfatta 1 maj 
t o m 31 augusti med undantag av högst 5 dagar under maj om isläggning vid 
målet hindrar verksamhet efter 15 mars samt en dag under perioden för 
beredskapsövning. För SK 60 är det väsentligt att några dagar kan vara 
tillgängliga i slutet av elevernas utbildningstid som avslutas i midsommarveckan, 
och för SK 60 behövs därför upp till 10 dagar under perioden maj till 15 juni. 
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Med lokaliseringen av skjutvarven kan ett begränsat antal individer bli berörda av 
nivåer över Lamax 70 dB,  i huvudsak dagtid vilket ytterligare i praktiken 
minskar kretsen av faktiskt berörda. Såsom angetts ovan måste här skillnad göras  
mellan de olika flygslagen, vilket innebär att utökningen av risk för bullerstörning  
vid sökt verksamhet i första hand avser 10 dagar om året för JAS 39. Med 
erfarenheter från befintliga flygplatser bedömer Försvarsmakten att denna 
förändring är miljömässigt godtagbar. Den föreslagna begränsningen till högst två 
timmar per skjutdag bör utökas till 4 timmar dagtid med förlängning 2 timmar vid 
övning kvällstid.  
 
Förslag till villkor 
 
Försvarsmakten vidhåller yrkandet om totalram med delramar avseende antal 
skjutdagar och tider på dygnet enligt ansökan. Begränsning av verksamhetstid 
under skjutdag behöver utökas mer än de två timmar som länsstyrelsen föreslagit, 
och omfatta sex timmar. 
 
Det föreslagna övningsuppehållet är som angetts ovan alltför omfattande i tid. 
Försvarsmakten föreslår i stället följande med utgångspunkt i risken för faktisk 
påverkan av de olika flygslagen: 
 
JAS 39: Flyguppehåll 1 maj t o m 31 augusti med undantag av högst 5 dagar 
under maj om isläggning vid målet hindrar verksamhet efter 15 mars samt en dag 
under perioden för beredskapsövning. 
SK 60: Flyguppehåll 1 maj tom 31 augusti med undantag av upp till 10 skjutdagar 
1 maj – 15 juni. 
Helikopter: Flyguppehåll 1 maj tom 31 augusti. 
 
Kontroll av blyförekomst är inte särskilt meningsfullt, eftersom målet inte använts 
för finkalibrig ammunition tidigare. Försvarsmakten kan dock medge en sådan 
utredning i syfte att undanröja varje tveksamhet i den delen. Sanering av 
befintliga ammunitionsrester är en fråga som redan är reglerad i miljöbalken, och 
därför får betecknas som en tillsynsfråga som inte ska regleras genom särskilt 
villkor. Behovet av eventuell sanering får konstateras genom utredning, som då 
genomförs inom ramen för tillsyn och egenkontroll. 
 
Information till allmänheten är väsentlig och kommer att utformas inom ramen 
för det sedan många år existerande informationssystemet för Försvarsmaktens och 
Försvarets materielverks verksamhet vid Vättern. 
 
Försvarsmakten ställer sig tveksam till behovet av kontrollprogram med 
hänvisning till reglerna om egenkontroll. I förekommande fall bör tiden för att 
inge kontrollprogram utsträckas till sex månader av administrativa skäl. 
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Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen tillstyrker tidsbegränsat tillstånd under vissa angivna 
förutsättningar. Enligt Försvarsmaktens mening kan lokalisering inte sättas på 
prövotid, vilket inte heller är behövligt om tillståndet tidsbegränsas. Det torde  
normalt ligga i verksamhetsutövarens egenintresse att söka alternativ för att  
säkerställa fortsatt verksamhet om behov av denna finns när tillståndstiden går ut.  
Försvarsmakten inser det principiella behovet av begränsningar av verksamheten, 
men anser att länsstyrelsens förslag innebär inskränkningar som inte kan 
motiveras av miljöskäl. Försvarsmaktens egna förslag i tillståndsansökan med 
kompletteringar ovan utgör en rimlig intresseavvägning vid tillämpning av 2 kap 
7 § miljöbalken. Upplysningsvis kan också nämnas att verksamhet med skjutning 
på målet med JAS 39 under 2013 har förekommit 19, 20 och 23 augusti samt 23 
oktober, 19 och 20 november med sammanlagt 83 skjutvarv. Inte vid något av 
tillfällena har klagomål eller andra synpunkter inrapporterats. Försvarsmakten 
bedömer att detta måste anses ge en god bild av störningsriskerna med 
föreliggande stora intresse från allmänheten och kringboende under den pågående 
prövningsprocessen. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpingslän 2013-08-29 (aktbil 86), Länsstyrelsen 
Östergötland 2013-08-29 (aktbil 90), Länsstyrelsen Örebro län 2013-08-21 
(aktbil 81) 
 
Länsstyrelserna i Jönköpings och Örebro län tillstyrker i likhet med Västra 
Götaland tidsbegränsat tillstånd. Länsstyrelsen i Östergötland tillstyrker tillstånd 
under vissa förutsättningar utan krav på tidsbegränsning. Framförda synpunkter 
har i allt väsentligt berörts ovan i kommentarerna till Länsstyrelsens i Västra 
Götaland yttrande. 
 
Vätternvårdsförbundet 2013-08-30 (aktbil89) 
 
Vätternvårdsförbundet tillstyrker tidsbegränsat tillstånd för fortsatt verksamhet 
med JAS 39  under vissa förutsättningar. Kravet på landbaserat målområde för 
SK 60 och helikoptrar på Hammaren kan inte tillgodoses. Framförda synpunkter i 
övrigt har i allt väsentligt berörts ovan i kommentarerna till Länsstyrelsens i 
Västra Götaland yttrande. 
 
Karlsborgs kommun 2013-08-27 (aktbil 87) 
 
Om kommunen med tillgång till Hammaren för allmänheten avser skjutmålets 
landområde kan det inte tillgodoses på grund av förekomst av oexploderad 
ammunition (OXA). Tillträdesförbudet för allmänheten är således föranlett av 
rena säkerhetsbedömningar för tredje man som beslutats med stöd av lagen om 
skydd för samhällsviktiga anläggningar (1990:217) och dess efterföljare 
skyddslagen (2010:305) 2 §. I övrigt tolkar Försvarsmakten yttrandet så att 
kommunen tillstyrker tillstånd. Så som kommunen noterat finns numera 
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säkerhetsgodkänd blyfri ammunition som kommer användas för beväpningen i 
helikoptrarna. 
 
Miljönämnden i Östra Skaraborg 2013-09-11 (aktbil 99) 
 
Försvarsmakten bestrider de föreslagna villkoren med motiv som angetts ovan i 
kommentarerna till yttrandet från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Försvarsmakten delar inte miljönämndens inställning. 
 
Hjo kommun 2013-09-18 (aktbil 101) 
 
Det framgår inte tydligt om kommunen tillstyrker eller avstyrker tillstånd för den 
sökta verksamheten. Försvarsmakten ser inte att bebyggelseutvecklingen i 
kommunen påverkas av den sökta verksamheten. I fråga om vindkraft konstaterar 
Försvarsmakten att Karlsborg flygplats ger ett restriktionsområde som i 
förekommande fall omfattar även flygvarv för Hammaren. Framförda synpunkter 
i övrigt har i allt väsentligt berörts ovan i kommentarerna till Länsstyrelsens i 
Västra Götaland yttrande. 
 
Tidaholms kommun 2013-09-12 (aktbil 97) 
 
Det framgår inte tydligt om kommunen tillstyrker eller avstyrker tillstånd för den 
sökta verksamheten. Kommunens synpunkter på risken för blyförorening av 
Vättern blir inaktuella genom tillgången till ny blyfri finkalibrig ammunition till 
beväpningen i helikoptrarna.  
 
Jönköpings kommun, miljönämnden 2013-06-17  (aktbil 47) 
 
Försvarsmakten tolkar yttrandet så att miljönämnden tillstyrker den sökta 
verksamheten. Framförda synpunkter har i allt väsentligt berörts ovan i 
kommentarerna till Länsstyrelsens i Västra Götaland yttrande. 
 
Jönköpings kommun, kommunstyrelsen 2013-08-14  (aktbil 74) 
 
Försvarsmakten tolkar yttrandet så att kommunstyrelsen tillstyrker den sökta 
verksamheten. Framförda synpunkter har i allt väsentligt berörts ovan i 
kommentarerna till Länsstyrelsens i Västra Götaland yttrande. 
 
Ödeshögs kommun 2013-09-19  (aktbil 100) 
 
Kommunen tillstyrker fortsatt oförändrad verksamhet. Försvarsmakten delar inte  
denna inställning och hänvisar i fråga om motivering till kommentarerna till 
Länsstyrelsens i Västra Götaland yttrande. 
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Motala kommun 2014-01-17  (aktbil 360) 
 
Kommunen avstyrker tillstånd för den sökta verksamheten. Försvarsmakten delar 
inte kommunens inställning. I fråga om kommunens synpunkter i anledning av 
Länsstyrelsens i Västra Götaland yttrande hänvisar Försvarsmakten till 
kommentarerna ovan. Försvarsmakten konstaterar därutöver att kommunen inte 
berörs av verksamheten på skjutmålet eller av skjutvarven. 
 
Örebro kommun 2013-08-30  (aktbil 92) 
 
Kommunen avstyrker tillstånd för den sökta verksamheten med hänvisning till 
risk för påverkan på Vätterns vattenkvalitet. Försvarsmakten delar inte 
kommunens inställning och hänvisar till kommentarerna ovan till Länsstyrelsens i 
Västra Götaland yttrande. Försvarsmakten konstaterar därutöver att kommunen 
inte berörs av verksamheten på skjutmålet eller av skjutvarven. 
 
Skaraborgs Naturskyddsförening 2013-08-26  (aktbil 84) och 
Naturskyddsföreningen Huskvarna-Gränna 2013-06-15  (aktbil 44) 
 
Föreningarna avstyrker tillstånd för den sökta verksamheten. Försvarsmakten 
delar inte föreningarnas inställning och hänvisar till kommentarerna ovan till 
Länsstyrelsens i Västra Götaland yttrande. 
 
LRF Västra Götaland 2013-08-01 (aktbil 67)   
 
Det framgår inte av yttrandet om LRF Västra Götaland tillstyrker eller avstyrker 
tillstånd för den sökta verksamheten. I fråga om framförda synpunkter på 
djurskydd vidhåller Försvarsmakten vad som angetts i denna del i 
ansökningshandlingarna. 
 
Karlsborgsbygdens och Hjo LRF 2013-08-30 (aktbil 93) 
 
Karlborgsbygdens och Hjo LRF avstyrker tillstånd för den sökta verksamheten. 
Försvarsmakten delar inte inställningen. I fråga om framförda synpunkter på 
djurskydd vidhåller Försvarsmakten vad som angetts i denna del i 
ansökningshandlingarna. Försvarsmakten ser inte att verksamheten skulle påverka 
utvecklingen i bygden. Frågan hör hemma i den kommunala planeringen med 
översiktsplanen som grund. Frågan om vattenpåverkan har kommenterats i 
ansökningshandlingarna och ovan i kommentarerna till yttrandet från 
Länsstyrelsen i Västra Götaland.  
 
Visingsörådet 2013-07-17  (aktbil 54) 
 
Visingsörådet avstyrker tillstånd för den sökta verksamheten. Försvarsmakten 
delar inte rådets inställning och hänvisar i fråga om yttrandet i övrigt till  
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kommentarerna ovan till Länsstyrelsens i Västra Götaland yttrande. 
 
Aktionsgruppen Rädda Vättern och Breviksbygden 08-13  (aktbil 71) 
 
Gruppen avstyrker tillstånd för den sökta verksamheten. Försvarsmakten delar 
inte gruppens inställning. I fråga om påståendet om förgiftning i sjön Ala 
Lombolo i Kiruna genom dumpad ammunition föreligger en missuppfattning. 
Bottensedimenten i sjön är starkt påverkade av kvicksilver som främst härrör från  
gruvhanteringen, inte från den dumpade ammunitionen. Bärgningen skedde för att 
möjliggöra en säker senare sanering av bottensedimenten. Försvarsmakten 
hänvisar i fråga om yttrandet i övrigt till kommentarerna ovan till Länsstyrelsens i 
Västra Götaland yttrande. 
 
Föreningen Aktion Rädda Vättern 2013-08-22  (aktbil 83) 
 
Föreningen yrkar att ansökan avslås. Försvarsmakten delar inte föreningens 
inställning. Under punkten 9 i yttrandet föreligger en påtaglig missuppfattning i 
frågan om grunderna för tillståndsansökan och tillämpningen av gällande rätt. 
Försvarsmakten hänvisar i fråga om yttrandet i övrigt till kommentarerna ovan till 
Länsstyrelsens i Västra Götaland yttrande. 
 
Hjo Segelsällskap 2013-07-31  (aktbil68) 
 
Föreningen avstyrker utökad verksamhet jämfört med gällande tillstånd. . 
Försvarsmakten delar inte föreningens inställning. Såsom framgår ovan i 
kommentarerna till Länsstyrelsens i Västra Götaland yttrande begränsar 
Försvarsmakten omfattningen av beredskapsövning till en dag under perioden 
juni t o m augusti. Detta torde inte innebära någon påtaglig påverkan på båtlivet 
på Vättern. 
 
Föreningen Franciskusleden 2013-08-16  (aktbil 76) 
 
Föreningen avstyrker tillstånd för den sökta verksamheten. Försvarsmakten delar 
inte föreningens inställning. 
 
Miljöpartiet De Gröna i Skövde odaterat  (aktbil 85) 
 
Miljöpartiet i Skövde avstyrker tillstånd till utökad verksamhet. Försvarsmakten 
delar inte partiets inställning. I frågan om vattenkvalitet hänvisar Försvarsmakten 
till kommentarerna ovan till Länsstyrelsens i Västra Götaland yttrande. 
 
Vänsterpartiet i Jönköpings län 2013-08-16 
 
Vänsterpartiet i Jönköpings län avstyrker ansökan om tillstånd för den sökta  
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verksamheten. Försvarsmakten delar inte partiets inställning. Försvarsmakten 
hänvisar i fråga om yttrandet i övrigt till kommentarerna ovan till Länsstyrelsens i 
Västra Götaland yttrande. 
 
Lindqvist Fastigheter och Lantbruk HB 2013-09-12  (aktbil 98) 
 
Det framgår inte av yttrandet om ansökan tillstyrks eller avstyrks. Frågor om 
ersättning för miljöskada eller annan skada kan inte prövas i en tillståndsprövning 
av miljöfarlig verksamhet. Försvarsmakten hänvisar i fråga om yttrandet i övrigt  
till kommentarerna ovan till Länsstyrelsens i Västra Götaland yttrande. 
 
Christer Haagman 2013-09-01  (aktbil 91) 
 
Haagman synes ha missuppfattat syftet med remissen, som avser tillstånds-
ansökan i sin helhet. Försvarsmakten tolkar dock yttrandet så att Haagman 
avstyrker tillstånd för den sökta verksamheten. Försvarsmakten delar inte 
Haagmans inställning. Försvarsmakten hänvisar i fråga om yttrandet i övrigt till 
kommentarerna ovan till Länsstyrelsens i Västra Götaland yttrande. 
 
Birgitta o Bo Svensson 2013-07-29 (aktbil 82) 
 
Birgitta och Bo Svensson avstyrker tillstånd för den sökta verksamheten. 
Försvarsmakten delar inte inställningen. Huvudfrågan i yttrandet avser ersättning 
för förmodat sänkt marknadsvärde på en fastighet. Frågor om ersättning för 
miljöskada eller annan skada kan inte prövas i en tillståndsprövning av miljöfarlig 
verksamhet. 
 
Hasse Eriksson 2013-06-05 (aktbil 41) 
Rosella Larsson 2013-07-26 (aktbil 58) 
Birgitta Hjelm-Larsson 2013-07-26 (aktbil 61) 
Helena Samuelsson o Christer Larsson 2013-07-31 (aktbil 62) 
Bo o Elisabeth Larson 2013-07-31 (aktbil 63) 
Elin Dahlgren 2013-07-31 (aktbil 65) 
Anita Larsson 2013-07-31 (aktbbil 66) 
Alexander Axelsson 2013-07-31 (aktbil 70) 
Bengt Borg odaterad (aktbil 72) 
Ann-Sofie Andersson o Tomas Olausson odaterad (aktbil 73) 
Enar Andersson 2013-08-14 (aktbil 75) 
 
Samtliga yttranden avstyrker med något varierande motivering tillstånd för den 
sökta verksamheten. Försvarsmakten delar inte inställningen. Försvarsmakten  
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hänvisar i sakfrågorna till kommentarerna ovan till Länsstyrelsens i Västra 
Götaland yttrande. 
 
Försvarsmakten  
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I. Inledning

Jag vill i allt väsentligt hänvisa till tidigare rapport ”Komplettering av ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet, flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun – Förslag till möjliga 
försiktighetsåtgärder avseende sex fågelarter utpekade av Länsstyrelsen Västra Götalands län” 
 (Bentz 2013). 

Av Vätterns totala yta ingår 1800 km2 (>95 %) i något av de fyra Natura 2000-områdena: norra – 
SE0240099, västra – SE0540225, östra – SE0230268 och södra – SE0310432. Förekommande ar-
ter delas in i tre kategorier: karaktärsarter, typiska arter och rödlistade arter. Karaktärsarter är van-
liga arter som utmärker naturtypen. En typisk art är relativt ovanlig men har en väl belagd koppling 
till naturtypen. Förekomsten av en typisk art används som kvitto på en gynnsam bevarande status. 
Rödlistan är en förteckning över de arter som bedöms att inte ha långsiktigt livskraftiga bestånd i 
Sverige. 

II. Länsstyrelsens yttrande

I länsstyrelsens (Lst:s) yttrande står att läsa: ”I bevarandeplanen för Natura 2000-området finns 
målsättningar för antalet häckande par av olika fågelarter i Vättern. Det är troligt (min kursivering) 
att den planerade utökningen av verksamheten ytterligare kommer att försvåra att dessa målsätt-
ningar uppnås.” På annat ställe i yttrandet påpekas ”Vid prövningen ska myndigheten ur ett veten-
skapligt perspektiv (min kursivering) bedöma planens eller projektets konsekvenser för området”. 
Detta uppfattar jag i viss mån som motsägelsefullt.

Vidare betonar Lst att ”arterna skall ha en gynnsam bevarandestatus”. Jag bedömer att de sex arter 
som ursprungligen utpekats av Lst, dvs fisktärna, silvertärna, vitkindad gås, storlom, svarthakedop-
ping och drillsnäppa, i ett nationellt perspektiv kan anses ha, och fortsättningsvis kommer att ha 
stabila bestånd och gynnsam bevarandestatus. Sammalunda gäller för fiskgjusen som tillkommit. 

III. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst

I ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst” (Ottosson et al. 2012) kan man om de sex utpekade 
arterna dessa läsa:
Fisktärna: ”Beståndet har ökat de senaste trettio åren.” (25 000 par).
Silvertärna: ”Beståndet har ökat påtagligt under de senaste trettio åren.” (34 000 par). Utpekad 
som typisk art.
Vitkindad gås: ”Den häckade första gången vilt i Sverige 1971. Därefter har arten ökat kraftigt 
i antal och häckar nu över stora delar av landet. …. Nyetablering och mycket snabb tillväxt av 
kolonier i Sveriges närområde har skett i Finland, på Saltholm i Danmark och i Nederländerna.” 
(4 900 par).
Storlom: ”Beståndet bedöms långsiktigt ha ökat i storlek. …. Bedömningen att beståndet ökat 
kommer från Svensk Fågeltaxerings punktrutter. Enligt dessa har ökningen i medeltal varit 1,8 % 
per år, vilket innebär en ökning med 80 % under perioden 1975–2008.” (6 200 par). Utpekad som 
typisk art.
Svarthakedopping: ”Trenden för de senaste 30 åren är sannolikt negativ. …. Regnell (1981) fram-
håller i en metoduppsats de stora svårigheterna att undvika underskattning även vid noggranna 
inventeringar.” (1200 par).
Drillsnäppa: ”Beståndet har halverats de senaste 30 åren. …. Det svenska beståndet har tidigare 
skattats till 300 000 par. …. Arten har trots den generella minskningen ökat något i antal de senaste 



4

20 åren längs flera kustavsnitt. …. Drillsnäppan är ytterst svårskattad eftersom vi i all huvudsak 
saknar arealskattningar för de biotoper arten föredrar. ….” (110 000 par). Utpekad som typisk art.

Till de sex ovan nämnda arterna i Natura 2000-området Vättern som pekats ut av Lst tillkommer 
fiskgjuse som ”typisk art” i ”Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern” (Vätternvårdsförbundet 
2008). I Ottosson et al. (2012) kan man om denna art läsa: ”Beståndsutvecklingen har varit positiv 
de senaste 30 åren.” (4 100 par). Vidare kan man också läsa: ”Vi utesluter inte att det verkliga be-
ståndet kan omfatta så många som 4 500 par.”

IV. Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern

Enligt Vätternvårdsförbundet (2008) beräknas det häckande beståndet av fisktärna i Vättern uppgå 
till 350 par. I Figur 27 ”Lokaler där fisktärna noterats någon gång under mellan 2003–2006” visas 
en tydlig koncentration av arten till de allra nordligaste delarna av Vättern, 10–45 km norr/nordost 
om flygskjutmålet. En registrering finns i anslutning till flygskjutmålet.

För silvertärna i Vättern anges att ”det finns mellan 0 och 16 individer”. I Figur 30 ”Lokaler där 
silvertärna noterats någon gång under mellan 2003–2006” framgår att arten noterats på fyra platser 
i nordöstra Vättern, den närmsta drygt 10 km öster om flygskjutmålet.

Om vitkindad gås står att läsa: ”I Vättern beräknades det vid den senaste inventeringen finnas 32 
individer och minst 16 par vilket var en ökning från de tidigare åren”. Markeringarna i Figur 33 
”Lokaler där vitkindad gås noterats någon gång under mellan 2002–2006” visar en koncentration 
till de nordöstliga delarna av Vättern med ett undantag (en markering i närheten av flygskjutmålet). 

För storlom anges ”I Vättern beräknades det vid den senaste inventeringen finnas 12 par. I 
 Figur 37 ”Lokaler där storlom noterats någon gång under mellan 2002–2006” framgår att arten är 
koncentrerad till de nordligaste delarna av Vättern med ett undantag: En markering finns i närheten 
av flygskjutmålet. Övriga lokaler ligger mellan 15 och 50 km från detsamma.

Lämplig häckningsplats för svarthakedopping beskrivs som ”små och fisktomma sötvatten i 
form av viltvatten, dammar, kärr, agmyrar och vattenfyllda lertag men arten kan också häcka i 
större sjöar, både eutrofa slättsjöar som mer näringsfattiga skogssjöar”. Vidare står det att läsa: 
”Svarthakedopping är ej noterad vid de årliga inventeringarna i Vättern, men det är troligt att arten 
förekommer”. 

Drillsnäppan beskrivs som ”en av de vanligaste arterna i den stora gruppen vadarfåglar i vårt 
land”.  För Vättern anges: ”Vid den senaste inventeringen noterades 11 individer och det bedöm-
des finnas 8 par i Vättern vilket har varit stabilt sedan inventeringen började”. I Figur 40 ”Lokaler 
där drillsnäppa noterats någon gång under mellan 2002–2006” framgår den starka koncentrationen 
till Vätterns nordligaste delar tydligt. Den närmsta observationen som gjorts ligger närmare 20 km 
norr om flygskjutmålet. 

Om fiskgjusen står att läsa: ”I Vättern noterades vid den senaste inventeringen 5 individer och 
det beräknades finnas 5 par. Huvuddelen av dessa återfinns i norra delen av Vättern”. Detta fram-
går tydligt i Figur 42 ”Lokaler där fiskgjuse noterats någon gång under mellan 2002–2006” visar 
att närmsta notering ligger ca 35 km nordost om flygskjutmålet.

V. Gynnsam bevarandestatus

I Lst:s yttrande påpekas att arterna skall ha en gynnsam bevarandestatus.
En arts bevarandestatus anses gynnsam när:
1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt
kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,
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2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer 
att minska inom en överskådlig framtid, och
3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens 
populationer ska bibehållas på lång sikt.

Jag kan inte se att den pågående verksamheten, ej heller den framtida, kan komma att förändra 
förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus för nämnda arter. 

Bland hoten mot arterna som omtalas i ”Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern” (Vättern-
vårdsförbundet 2008) nämns inte Försvarsmaktens aktiviteter men väl t.ex. expanderande frilufts-
liv, båtsport, sportfiske, igenväxning, spridning och ackumulering av miljögifter samt predation 
från mink och kråka. För några av arterna anges att inga kända hot finns. 

VI. Flygplansrörelser, buller och tillvänjning

Omfattningen av tillvänjning till buller skall inte underskattas. Mina egna erfarenheter under mer 
än 32 år som ekologisk rådgivare (inom luftfartens fågelproblematik) för norska luftfartsverket 
och norska flygvapnet och sedermera även för Fortifikationsverket och Luftfartsverket/Swedavia, 
visar att flygplatser ofta uppfattas som utmärkta häckningsplatser för många fågelarter (bl.a. Bentz 
2010). Ett minimum av mänsklig aktivitet (lite folk ute på banor och stråkytor) är avgörande för 
fåglarnas val av boplats. Även rastande fåglar har stor förkärlek för de stora öppna ytorna inne på 
flygplatsområdet.

Det är välkänt att det på såväl civila som militära flygplatser pågår ett omfattande arbete med att 
hålla fåglar borta från flygplatsen och närområdet. Varken flygplansrörelserna eller bullret tycks 
nämnvärt skrämma fåglarna. Akuta insatser med pyrotekniska hjälpmedel, gasolkanoner, laser-
ljus  m.m. innebär oftast bara en tillfällig bortskrämning av fåglarna. Åtgärder för att minska 
fågel förekomsten på flygplatser inriktas därför idag i allt högre grad på förändring av miljön, s.k. 
biotop manipulering, dvs åtgärder för att skapa så otrivsamma områden som möjligt för fåglarna.

Häckande fåglar är ofta väldigt hårt bundna till häckningsplatsen. De planerade överflygningarna 
i samband med planerade övnings- och skjutvarv över delar av Vättern bedöms inte komma att 
störa häckande fåglar i nämnvärd omfattning. En fortsatt tillvänjning på samma sätt som på flyg-
platser kan förväntas och tillvänjning har ju de facto redan konstaterats under mer än 50 år som 
den militära skjutverksamheten pågått i det aktuella området.

Rastande fåglar förmodas vara mer lättpåverkade när det gäller störningar av diverse slag. I detta 
avseende kan överflygningar emellertid jämställas med många andra aktiviteter i området. Upp-
repade störningar, av vilket slag de än må vara, kan få rastande och övervintrande fåglar att lämna 
platsen för att uppsöka nya uppehållsplatser. 

Det är för övrigt allmänt känt att militära övningsfält tillhör de vilt- och fågelrikaste platserna i 
vårt land. Detta beror till stor del på att störningar på faunan är minimala genom att dessa områden 
undanhållits från exploatering och att det rörliga friluftslivet och andra aktiviteter är begränsade 
under delar av året.

VII. Föreslagna aktiviteter

De planerade skjutövningarna och överflygningarna är tidsmässigt väl anpassade till fåglarnas 
häckningsperiod. 

Det rörliga friluftslivet, båtsporter och fisket är några av de aktiviteter som kan orsaka störning 
för häckande fåglar i området under den tid som den militära verksamheten vid flygskjutmålet 
Hammaren inte pågår.
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Försvarsmakten 
Miljöprövningsenheten 
PL 920 
74981 ENKÖPING 
	  
Svar	  på	  remissyttrande	  angående	  Försvarsmaktens	  tillståndsansökan	  för	  verksamhet	  på	  
flygskjutmålet	  Hammaren,	  Karlsborgs	  kommun.	  
	  
	  
Detta	  yttrande	  begränsas	  till	  de	  frågor	  som	  rör	  metallernas	  påverkan	  på	  Vättern	  och	  tar	  inte	  upp	  frågor	  
som	  rör	  naturvärden,	  friluftsliv,	  buller	  mm.	  
	  
Ett	  av	  de	  genomgående	  svaren	  i	  remisserna	  har	  varit	  oron	  för	  metallernas,	  främst	  blys,	  påverkan	  på	  
Vättern,	  kopplad	  till	  sjöns	  stora	  värde	  som	  dricksvattentäkt.	  Detta	  gäller	  bl.a.	  remisserna	  från	  
Aktionsgruppen	  Räddda	  Vättern	  och	  Breviksbygden	  (aktbilaga	  nr	  71)	  samt	  Miljönämnden	  	  
Östra	  Skaraborg	  (aktbilaga	  nr	  99).	  Vättenvårdsförbundet	  och	  Länsstyrelsen	  i	  Västra	  Götaland	  	  
och	  Örebro	  intar	  en	  mer	  nyanserad	  hållning	  i	  frågan.	  
	  
Det	  är	  en	  ofta	  förekommande	  missuppfattning	  att	  den	  ammunition	  som	  hamnar	  i	  en	  akvatisk	  miljö	  mer	  
eller	  mindre	  momentant	  skulle	  lösas	  upp	  och	  därigenom	  utgöra	  en	  påverkan	  på	  en	  sjö.	  Denna	  
missuppfattning	  är	  vida	  spridd	  och	  gäller	  i	  princip	  även	  det	  bly	  som	  hamnar	  i	  ett	  kulfång.	  
	  
Frågan	  om	  ammunitionen	  och	  dess	  påverkan	  på	  Vättern	  sammanhänger	  med	  förhållanden	  som	  berör	  
ammunitionens	  korrosion	  i	  vatten.	  Av	  naturliga	  orsaker	  finns	  det	  inga	  direkta	  undersökningar	  som	  
behandlar	  metalliskt	  blys	  upplösningshastighet	  i	  vatten	  och	  därmed	  inga	  som	  fokuserat	  på	  vad	  som	  sker	  
om	  en	  blykula	  hamnar	  i	  akvatiska	  system.	  Orsaken	  till	  detta	  är	  främst	  att	  sannolikheten	  för	  	  
en	  ”upplösning”	  i	  denna	  miljö	  anses	  nära	  nog	  obefintlig.	  Detta	  sammanhänger	  med	  metalliskt	  blys	  ringa	  
eller	  nästan	  obefintliga	  upplösning	  i	  vatten.	  
	  
I	  brist	  på	  direkta	  undersökningar	  måste	  man	  använda	  resultaten	  från	  indirekta	  studier.	  
I	  ett	  tidigare	  yttrande	  om	  Bly	  i	  akvatisk	  miljö	  angav	  jag	  två	  undersökningar	  som	  möjligen	  skulle	  kunna	  	  
ge	  en	  viss	  vägledning1,2.	  	  Dessa	  gav	  en	  vittringshastighet	  på	  ca	  0,01	  %	  per	  år.	  Båda	  dessa	  förkastades	  av	  
Aktionsgruppen	  Rädda	  Vättern	  och	  Breviksbygden,	  samt	  Miljönämnden	  Östra	  Skaraborg	  som	  menade	  att	  
resultaten	  inte	  var	  jämförbara	  med	  vad	  som	  sker	  i	  Vättern.	  Till	  detta	  kan	  sägas	  att	  vattnet	  i	  den	  lilla	  	  
tjärnen	  är	  betydligt	  surare	  än	  vattnet	  i	  Vättern	  vilket	  borde	  ge	  en	  högre	  upplösningshastighet.	  Vidare	  	  
finns	  inga	  mer	  betydande	  sedimentmäktigheter	  i	  gruvhålet	  vilket	  skulle	  kunna	  adsorbera	  bly.	  	  Detta	  vatten	  
har	  ett	  pH	  som	  är	  i	  nivå	  med	  Vättern.	  Några	  undersökningar	  som	  stöder	  remissinstansernas	  påstående	  
presenterades	  inte.	  I	  detta	  sammanhang	  kan	  också	  påpekas	  att	  Försvarsmaktens	  bedömning	  att	  
bottensedimenten	  i	  Vättern	  har	  en	  betydligt	  mindre	  reaktiv	  miljö	  än	  motsvarande	  miljö	  i	  en	  skjutvall	  är	  
rätt.	  Faktum	  kvarstår	  att	  Vätterns	  botten	  är	  täckt	  av	  vatten	  vilket	  normalt	  inte	  är	  fallet	  i	  en	  skjutvall.	  Av	  
detta	  följer	  att	  korrosionen	  generellt	  är	  lägre	  under	  än	  ovan	  vatten.	  
	  
Ytterligare	  ledning	  kan	  fås	  i	  en	  rapport3	  om	  påverkan	  på	  skeppsvrak.	  I	  rapporten	  refereras	  till	  studier	  	  
av	  blyplåtar	  i	  saltvatten	  som	  visar	  en	  korrosionshastighet	  på	  0,001	  mm/år.	  Motsvarande	  värden	  för	  
koppar	  var	  ca	  0,004	  mm/år.	  	  Blys	  låga	  korrosionshastighet	  har	  också	  utnyttjas	  bl.a.	  i	  sjökablar.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 B. E. Liljedahl, U. Qvarfort, R. Berglind, and J. Sjöström 2011. Some ecological effects of underwater 
destruction of detonators in Lake Ormtjärn Sweden – The impact from lead. Paper presented at the Conference	  
Environmental Health Risk 2011 25 - 27 July 2011, Riga, Latvia. Swedish Defence Research Agency(FOI). 
2	  Dumpad	  ammunition,	  Dalkarlsbergsgruvan.	  Slutredovisning	  av	  Kontrollprogram	  för	  Perioden	  2003	  –	  
2009.	  FOI	  rapport	  till	  Miljöprövningsenheten	  2009.	  
3	  Korrosion	  på	  skeppsvrak	  i	  svenska	  vatten.	  Swerea	  KMAB,	  Sjöfartsverkt	  2011	  
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Räddda	  Vättern	  och	  Breviksbygden	  (aktbilaga	  nr	  71)	  framför	  vidare	  sjön	  Ala	  Lombolo	  som	  exempel	  	  
på	  en	  sjö	  som	  förorenats	  av	  Försvarsmaktens	  verksamhet.	  Detta	  är	  bara	  delvis	  rätt	  eftersom	  de	  metaller	  
som	  finns	  i	  sjön,	  bl.a.	  kvicksilver,	  troligen	  kommer	  från	  LKAB:s	  gruvverksamhet.	  Att	  man	  bärgar	  	  
dumpade	  granater	  har	  helt	  med	  säkerheten	  att	  göra	  och	  för	  att	  möjliggöra	  en	  vidare	  sanering	  av	  sjön.	  
Någon	  metallpåverkan	  på	  sjön	  har	  Försvarsmakten	  alltså	  inte	  orsakat.	   
	  
Halterna	  av	  bly	  och	  koppar	  i	  Vättern	  är	  genomgående	  låga.	  Halterna	  av	  koppar	  har	  under	  2011	  	  
uppmätts	  till	  0,62	  –	  0,76	  µg/l.	  Motsvarande	  halter	  för	  bly	  var	  0,02	  –	  0,11	  µg/l.	  Gällande	  gränsvärden	  	  
för	  dricksvatten	  är	  för	  koppar	  2000	  µg/l	  och	  för	  bly	  10	  µg/l4.	  
	  
Vätternvårdsförbundets	  rapport	  nr	  39,	  Metaller	  i	  Vättern	  visar	  att	  den	  största	  källan	  till	  koppar	  och	  
blytillförseln	  till	  Vättern	  utgörs	  av	  dagvatten	  medan	  tillförsel	  från	  ammunition	  utgörs	  av	  1	  %	  för	  koppar	  
och	  9	  %	  för	  bly.	  Om	  dessa	  beräkningar	  avser	  metallerna	  i	  fast	  eller	  löst	  form	  framgår	  inte.	  
	  
Länsstyrelsen	  i	  Västra	  Götaland	  bedömer	  överslagsmässigt	  att	  avloppsreningsverken	  tillför	  Vättern	  	  
ca	  15	  kg	  bly,	  ca	  250	  kg	  koppar	  och	  ca	  550	  kg	  zink	  per	  år.	  	  Dessa	  metaller	  förekommer	  i	  löst	  form	  och	  är	  
direkt	  biotillgängliga	  medan	  metallinnehållet	  i	  ammunitionen	  förekommer	  i	  metallisk	  form	  och	  för	  	  
att	  bli	  tillgängliga	  först	  måste	  omvandlas.	  	  
	  
Enligt	  ansökan	  beräknas	  skjutningarna	  medföra	  utsläpp	  av	  217	  kg	  bly	  per	  år.	  Det	  kan	  jämföras	  med	  	  
data	  över	  deposition	  av	  bly	  (ton	  per	  år)	  med	  nederbörd	  över	  en	  yta	  motsvarande	  Vätterns	  storlek	  	  
från	  fem	  olika	  stationer	  i	  Sverige.	  Depositionen	  har	  generellt	  minskat	  från	  1985	  och	  var	  under	  perioden	  
2009	  -‐2011	  ungefär	  ett	  ton	  per	  år.	  
	  
Västra	  Götalandsregionens	  Miljömedicinska	  Centrum,	  VMC,	  har	  tagit	  fram	  rapporten	  Miljömedicinsk	  
bedömning	  av	  bly	  i	  dricksvatten,	  Vättern-‐	  Flygskjutmålet	  Hammaren.	  VMC	  gör	  bedömningen	  att	  	  
halterna	  i	  råvatten	  är	  låga	  trots	  en	  deposition	  av	  bly	  genom	  åren	  och	  att	  det	  inte	  är	  sannolikt	  att	  	  
ett	  fortsatt	  nedfall	  av	  217	  kg	  bly	  per	  år	  kommer	  att	  ge	  upphov	  till	  någon	  mera	  påtaglig	  ökning	  	  
av	  blyhalten	  i	  råvattnet.	  Detta	  visar	  också	  på	  blyets	  goda	  korossionsegenskaper.	  
	  
Sammanfattningsvis	  kan	  konstateras	  att	  det	  med	  ledning	  av	  de	  redovisade	  fallstudierna	  ovan	  inte	  	  
går	  att	  utläsa	  en	  korrosionshastighet	  för	  bly	  skulle	  vara	  1	  %	  	  i	  akvatiska	  system5.	  Detta	  är	  i	  och	  	  
för	  sig	  inte	  förvånande	  eftersom	  den	  ovan	  redovisade	  korrosionshastigheten	  troligen	  grundar	  sig	  på	  
undersökningar	  som	  genomförts	  av	  bly	  i	  kulfång	  eller	  på	  hagelskyttebanor.	  Miljöriskbedömningar	  
avseende	  ammunitionen	  i	  akvatiska	  system	  bör	  istället	  grunda	  sig	  på	  en	  trolig	  upplösningshastighet	  för	  
metalliskt	  bly	  på	  0,01	  %,	  eller	  med	  en	  väl	  tilltagen	  säkerhetsmarginal	  på	  0,1	  %	  per	  år.	  	  
	  
Utgående	  från	  en	  korrosionshastighet	  på	  mellan	  0,01-‐0,1	  %	  per	  år	  skulle	  en	  vid	  flygskjutmålet	  	  
Hammaren	  tillförd	  blymängd	  på	  maximalt	  217	  kilogram/år	  kunna	  generera	  en	  vattenlöslig	  	  
blymängd	  på	  mellan	  21,7	  g/år	  och	  217	  g/år.	  Denna	  mängd	  motsvarar	  ca	  1,5	  %	  av	  den	  blymängd	  	  
som	  beräknas	  tillföras	  via	  avloppsreningsverken.	  Även	  om	  217	  g	  bly/år	  i	  ett	  ”värsta-‐fall-‐scenario”	  	  
löses	  ut	  och	  blir	  biotillgängligt	  så	  är	  den	  tillförda	  blymängden	  i	  den	  aktuella	  vattenrecipienten,	  inte	  
tillräckligt	  stor	  för	  att	  åstadkomma	  någon	  påvisbar	  ökning	  av	  blyhalten.	  Därigenom	  kan	  inte	  heller	  	  
någon	  påverkan	  på	  ytvattenkvalitet	  eller	  det	  akvatiska	  livet	  i	  området	  förväntas.	  
	  
2013-‐12-‐16	  
	  
Ulf	  Qvarfort	  
Laborator	  	  
FOI,	  CBRN-‐skydd	  och	  säkerhet,	  Umeå	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Vätternvårdsförbundet	  c/o	  Länsstyrelsen	  Jönköpings	  län.	  
5	  Bly- Förekomst och fördelning i naturen. Vätternvårdsförbundet 1999.  
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