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072-895 1691  

christer.haagman@milhjobyran.se  

    Till 

    mmd.vanersborg@dom.se 

  

Kommentar till Naturvårdsverkets yttrande daterat 2017-05-24 angående 

flygskjutmålet Hammaren, mål M 2374-16, aktbilaga 190 
 

Som juridiskt ombud för Tomas Olausson, Ripanäs, och föreningen Aktion Rädda Vättern vill 

undertecknad bemöta rubricerat yttrande från Naturvårdsverket. 

 
Nytt underlag? 
 

I ett tidigare remissyttrande till Länsstyrelsen i Västra Götaland daterat 2015-04-27 framförde 
Naturvårdsverket följande: 
 

”Naturvårdsverket anser att underlaget är bristfälligt och det går därför inte säkert att bedöma 
hur Natura 2000-områdena kommer att påverkas. Det går dock inte att utesluta en skadlig 
påverkan. Baserat på det befintliga underlaget kan tillstånd enligt 7 kap. 28 b MB därför inte 
lämnas.”  
 
”Vidare går det utifrån befintligt underlag inte heller att utesluta att en sådan negativ 

påverkan kan utgöra en betydande störning på områdets fågelfauna. När det råder osäkerhet 

om skaderisken ska ansökan, enligt EU-praxis, avslås. Ett sådant förfarande är också i linje 

med den i miljöbalken centrala försiktighetsprincipen. Vi anser därmed att baserat på det 

befintliga underlaget kan tillstånd enligt 7 kap 28 b MB inte ges.” 

 

Två år senare gör Naturvårdsverket en motsatt bedömning: 

 

”Underlaget i målet är idag tillräckligt för att göra en bedömning.” /…/ Naturvårdsverket 

bedömer att det inte idag finns vetenskapligt underlag för att uppskatta mer än en mycket 

liten risk för skada på populationerna av fisk och livsmiljöer, vare sig på grund av buller, skrot, 

eller vattenkvalitet.” 

 

Underlaget har dock endast förändrats genom att Försvarsmakten presenterat Per-Göran Bentz’ 

kommentar, aktbilaga 158. Denna partsinlaga har tidigare utförligt kommenterats 2017-02-10 av 

MILHJOBYRÅN. Den avgörande slutsatsen i den rapporten är, enligt undertecknad, att det rika 

fågellivet i området utgör en stor säkerhetsrisk för lågt flygande luftfarkoster. Det kan enligt Per-

Göran Bentz’ rapport komma att krävas ”omfattande miljömanipulering och aktiva skrämselinsatser” 

för att minska kollisionsrisken mellan fåglar och flygplan. Detta lär ha en betydande påverkan på 

fågelpopulationen. 

 

Vad gäller verksamhetens betydande påverkan på fisk finns inget nytt underlag redovisat 

överhuvudtaget i Naturvårdsverkets yttrande. När det gäller det tidigare presenterade underlaget 

kvarstår de felaktiga uppgifterna i Helldén Environmental Engineerings rapport1 att ”stora delar av 

                                                           
1
 Komplettering av ansökan enligt miljöbalken för flygskjutmålet Hammaren, 2015-01-23, bilaga 1 sid 13. 
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den period då befruktad sik- och rödingrom ligger på botten inte kommer att störas negativt av buller 

från flygplan, helikoptrar eller projektiler” eftersom ”isen ligger vid skjutmålet”. På grund av de 

pågående klimatförändringarna är det alltmer sällsynt att isen lägger sig under längre tid och 

framförallt inte under höstens lekperiod och den närmaste månaden därefter. Enligt länsstyrelsen är 

det under den första utvecklingsfasen som rommen är som mest känslig för vibrationer2. 

 

Några ytterligare vetenskapliga dokument eller skriftliga utredningar som stödjer den nya, helt 

motsatta, bedömningen redovisas inte av Naturvårdsverket. 

 

Vätternvårdsförbundets bevarandeplan 
 

Naturvårdsverkets nya yttrande upprepar Per-Göran Bentz’ kommentar att ”Bevarandeplan för 

NATURA 2000 i Vättern” från 2008 inte omnämner Försvarsmaktens flygverksamhet som ett 

potentiellt hot mot fågelarterna. Naturvårdsverket tycks av detta dra slutsatsen att inget hot 

existerar. 

 

Först bör då sägas att de kraftigt ökande flygrörelserna över Vättern som nu diskuteras inte var 
aktuella vid framtagningen av 2008 års bevarandeplan. Efter nedläggningen av F6 år 1994, och 
omorganiseringen till ett insatsförsvar, minskade flygrörelserna över Vättern. Gällande miljötillstånd 
begränsade även skjutningarna på flygskjutmålet Hammaren till 1 000 skott per år. 
 
Om Naturvårdsverkets handläggare läst hela bevarandeplanen – och inte enbart citerat Per-Göran 

Bentz’ partsinlaga – hade de upptäckt att försvarets verksamhet bedöms vara ett direkt hot mot vissa 

fiskarter. På sid. 74 står att rödingens lekplatser har skadats av militär verksamhet. ”Försök har gjorts 

att restaurera Höjengrundet som rödinglekplats, dock utan någon mätbar framgång.” 

 

På samma sida står även att ”Försvarsmaktens övningsverksamhet, som sannolikt kommer att öka 

under kommande år pga. en koncentrering av verksamhet till Karlsborg, bör inte få förekomma på för 

rödingen känsliga platser och årstider.” 

 

Det kan dock finnas en annan anledning till att försvarets verksamheter inte tydligare pekas ut i 

bevarandeplanen. Det kan bero på samma förhållande som att ”Förvaltningsplan fisk och fiske 

Vättern 2017-2022” inte ens fick nämna att militärens skjutningar i vattnet på sikt bör upphöra. 

 

I förslaget till fiskeförvaltningsplan inför Vätternvårdsförbundets stämma den 10 maj 2017 fanns 

nämligen följande stycke under rubriken ”Riktlinjer och förhållningssätt”: 

 

”Vätternvårdsförbundets grundinställning är att Vättern som nedslagsområde på sikt ska fasas 

ut.” 

 

Försvaret motsatte sig dock denna försiktiga målsättning. FMV skrev till Vätternvårdsförbundet: 

 

”Sammanfattningsvis kan inte FMV medverka i skrivningar, vilka påverkar vår tillståndsgivna 

verksamhet i negativ riktning. Vår bedömning, med hänvisning till omvärldsläget, är att 

behovet av provningsverksamhet över Vättern kommer att öka i framtiden.” 

 

”FMV har nytta av att vara en del av förbundet, men nu framställda riktlinjer är markerade 

avståndstagande till försvarets och därmed underförstått FMV:s verksamhet.” 

 

                                                           
2
 Se sid. 26 i tillståndsbeslutet från 2016-05-18. 
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Försvarsmakten skrev: 

 

”Under ”Riktlinjer och förhållningssätt” i Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2017- 2022 

redovisas Vätternvårdsförbundets ställning kring de frågor som anses vara av principiellt stort 

värde för fisken och fisket. Försvarsmakten motsätter sig ovanstående eftersom myndigheten 

bedriver tillståndspliktig skjutverksamhet i Vättern.” 

 

Resultatet blev att det föreslagna stycket om utfasning av skjutningarna i Vättern under ”Riktlinjer 

och förhållningssätt” ströks trots att de flesta kommuner, som också är medlemmar i förbundet, 

anser att skjutningarna i sjön bör upphöra. Agerandet är symptomatiskt för relationen mellan 

försvarsverksamheten och Vätternvårdsförbundet. Försvarsmakten och FMV är betalande 

medlemmar i Vätternvårdsförbundet och står för en betydande del av förbundets finansiering. 

 

Bevaradeplanen är nu under omarbetning. Risken är uppenbar att försvarets organisationer kommer 

att fortsätta att försöka blockera klartext vad gäller den egna verksamhetens skadliga effekter.  

 

Ofullständigt underlag 
 

I undertecknads telefonsamtal med Joel Grede och Kyriakos Zachariadis 2017-06-05 framgår det att 

Naturvårdsverkets handläggare inte har haft tillgång till det fullständiga underlaget vad gäller den 

pågående och planerade militära verksamhet som äger rum i närområdet.  

 

I underlaget framgår t.ex. inte att FMV kraftigt utökar sin verksamhet med flyg-, skjut- och 

sprängövningar med stöd av 2010 års tillstånd (som även tillåter brisant ammunition). Det redovisas 

inga siffror på eller bedömningar av de samverkande störningarna från skjutfälten Kråk och Nytorp. 

Naturvårdsverkets yttrande tar heller ingen hänsyn till att Karlsborgs flygplats ansöker om att 

femdubbla antalet flygrörelser strax intill flygskjutmålet.  

 

Att enbart yttra sig angående den delaktivitet som flygskjutmålet Hammaren utgör, en delaktivitet 

som dessutom är en utbrytning ur Fortifikationsverkets tidigare tillstånd från 1997 och där övrig 

verksamhet nu utgör FMV:s verksamhet, strider direkt mot det Naturvårdsverket själv anför: 

 

”Enligt 7 kap. 28 b § får tillstånd enligt 28 a § lämnas endast om verksamheten eller åtgärden 

ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte 

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,  

2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett 

betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.” (Sid. 2 femte stycket 

i NV:s yttrande. Min understrykning.) 

 

Prövning enligt Natura 2000 kräver att rimliga tvivel skingras.   
 

”En prövning svarar inte mot kraven enligt art- och habitatdirektivet, om den innehåller brister 

eller saknar fullständiga, exakta och slutliga bedömningar och slutsatser. Det ska vara möjligt 

att skingra varje rimligt vetenskapligt tvivel i fråga om de planerade arbetenas påverkan på 

området.” (Punkt 12 i Högsta Domstolens beslut T 3158-12 sid. 8-9.) 

 

”Som framgår av art- och habitatdirektivet (artikel 6.3) får en plan eller ett projekt godkännas 

bara om en nationell myndighet har försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att 

ta skada. Myndigheten ska ur ett vetenskapligt perspektiv bedöma planens eller projektets 

konsekvenser för området. Ett godkännande förutsätter att det ”inte föreligger några rimliga 
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tvivel om att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan” på området." (Punkt 11 i T 3158-

12 sid. 8.) 

 

Naturvårdsverkets nya yttrande vänder upp-och-ner på ovanstående krav. Verksamheten godkänns 

på grund av att det inte finns vetenskapligt underlag: 

 

”Naturvårdsverket bedömer att det inte idag finns vetenskapligt underlag för att uppskatta 

mer än en mycket liten risk för skada på populationerna av fisk och livsmiljöer, vare sig på 

grund av buller, skrot, eller vattenkvalitet.” (Sid. 5 sista stycket i NV:s yttrande.) 

 

Det bakvända förhållningssättet förstärks av att Naturvårdsverket samtidigt konstaterar att den 

”militära verksamhetens påverkan på Näbbsikens lek har aldrig studerats”. ”Det är dock önskvärt” 

skriver Naturvårdsverkets handläggare ”att ett eventuellt tillstånd omfattar ett utredningsvillkor 

angående påverkan på lekområdet i Kråksviken och Näbbsik.” (Sid. 5 första stycket i NV:s yttrande.)  

 

Om Högsta Domstolens prejudicerande dom, som nämns ovan, ska följas måste utredning och 

vetenskapligt underlag redovisas innan tillstånd ges enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken. Bristande 

miljöövervakning av militärens verksamhet under flera decennier och avsaknaden av riktade studier 

kan inte tas som intäkt för att arter och livsmiljöer inte kan skadas av kraftigt utökad påverkan. 

 

Naturvårdsverkets försiktighetsprincip 
 

I det nya yttrandet hänvisar Naturvårdsverket ett par gånger till miljöbalkens försiktighetsprincip, 

men i verkets tolkning tycks den principen ha en mycket specifik och begränsad räckvidd. 

 

Enligt Naturvårdsverkets nya yttrande leder försiktighetsprincipen till att verksamheten vid 

flygskjutmålet Hammaren inte bör överstiga 30 dagar per år. Varför just 30 dagar blir resultatet, och 

inte 20 eller 50 dagar, framgår inte av texten. Motivering saknas.  

 

Försiktighetsprincipen innebär även, enligt Naturvårdsverket, att ”påverkan från ansamlad gammal 

och nytillkommen ammunition och behov av att sanera ammunition” bör utredas. 

Försiktighetsprincipen i verkets tappning leder dock inte till att utredningen bör ske innan tillstånd 

ges till kraftigt utökad påverkan. Naturvårdsverkets försiktighetsprincip föreskriver att ”villkor om att 

endast blyfri ammunition används”. Även här saknas motivering. 

 

Mot bakgrund av dessa detaljerade och delvisa inskränkningar är det uppseendeväckande att 

Naturvårdsverkets försiktighetsprincip inget har att säga om det övergripande problemet att antalet 

skott ökar från 1 000 till 69 000 per år, plus 150 övningsraketer, under 10 år i sträck? Eller att antalet 

flygvarv på låg höjd över sjön och i strandzonen ökar kraftigt samtidigt som flygrörelserna på det 

intilliggande flygfältet femdubblas till drygt 10 000 per år? Är det seriöst? 

 

Frågan är också om Naturvårdsverket har tagit del av Försvarsmaktens kategoriska avvisning av alla 

krav på sanering av området så länge Vättern utgör ett aktivt skjutmål?3 Eller om Naturvårdsverket 

har läst ansökan där det står att det kommer att bedrivas internationell övningsverksamhet där ”den 

ammunition som används vid flygskjutmålet kan komma att avvika från det normala”4? Är 

Naturvårdsverkets handläggare medvetna om att deras begränsade krav enligt försiktighetsprincipen 

redan har avvisats av Försvarsmakten? 

                                                           
3
 Försvarsmaktens ”Överklagande av beslut för flygskjutmålet Hammaren”, aktbilaga 86, sid. 11. 

4
 Samrådsunderlag 2010-09-14 
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Naturvårdsverket har missuppfattat tillståndets tidsbegränsning 
 

Naturvårdsverket skriver: 
 

”Sammanfattningsvis bedömer Naturvårdsverket att åtgärden att avstå skjutövningar 

under den känsliga perioden för fåglarnas häckning från april till och med augusti är en 

rimlig försiktighetsåtgärd…” (Sid. 2 första stycket i NV:s yttrande.) 

 

”Till grund för ansökan har Försvarsmakten angett att inga skjutningar får äga rum under 

fåglarnas häckningsperiod från april till augusti.” (Sid.4 tredje stycket i NV:s yttrande.) 

 

Naturvårdsverket har läst slarvigt. Det överklagade tillståndet anger i villkor 6: 
 

”Övningsuppehåll ska gälla från och med den 1 maj till och med den 30 september samt från 
och med den 23 december till och med den 6 januari för allt flyg och all skjutning inklusive 
beredskapsövningar.”  

 

Under april månad, som är en särskilt känslig månad för många fågelarters häckning och även för 

harrens lek, sker inget uppehåll i skjut- och flygövningarna. Aktiviteten kan pågå maximalt fram till 

sista april. Även om flygskjutmålet Hammaren sedan får vara ifred fr.o.m. 1 maj kan den militära 

verksamheten fortsätta för fullt vid FMV:s provplatser, vid Kråks och Nytorps skjutfält och vid 

Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Övningsuppehållet för dessa verksamheter är 1 juli till 15 

augusti eller under ”industrisemestern”. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras 
 

- att det är uppseendeväckande att Naturvårdsverket ändrar sin bedömning fullständigt utan 

att redovisa nytt underlag (förutom Per-Göran Bentz’ partsinlaga),  

- att Vätternvårdsförbundet, där försvarets organisationer är viktiga betalande medlemmar, 

inte alltid kan uttrycka sig klart och entydigt avseende användningen av Vättern som 

skjutfält. Det är dock inget bevis för att fågelfaunan inte påverkas i betydande grad. 

- att det är en avgörande brist att Naturvårdsverkets handläggare inte har haft tillgång till alla 

andra pågående och planerade militära verksamheter som finns i området. En samlad 

bedömning kan då inte göras av de skador flygskjutmålet Hammaren kan åsamka arter och 

livsmiljöer tillsammans med övrig verksamhet.  

- att Naturvårdsverket vänder upp-och-ner på Högsta Domstolens krav på att tillstånd endast 

ska utfärdas om varje rimligt vetenskapligt tvivel har skingrats, och istället förordar tillstånd 

pga. att det idag inte finns vetenskapligt underlag, 

- att Naturvårdsverket använder försiktighetsprincipen på ett mycket selektivt och oseriöst 

sätt, och  

- att Naturvårdsverkets bedömning felaktigt utgår från att det råder övningsuppehåll i april. 

 

Naturvårdsverkets yttrande daterat 2017-05-24 saknar all trovärdighet och bör inte kunna ligga till 

grund för att ge tillstånd till planerad miljöfarlig verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren. 

 

 

2017-06-12 

Enligt uppdrag  

  

Christer Haagman  

MILHJOBYRÅN 


