
 

Till  

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö 

Naturvårdsverket och 

Miljö- och energidepartementet 

 

Aktion Rädda Vättern kräver omprövning av FMV:s tillstånd 

från 2010. 

 

Den 18 november 2010 beslutar Länsstyrelsen Västra Götalands län att ge tillstånd (dnr. 551-

33361-2009) till Försvarets Materielverks verksamhet vid Karlsborgs provplats.  

Skjutning och sprängning i vatten regleras i första hand i tillståndets villkor 11. I villkor 5 

och 14 föreskrivs att projektiler och hylsor ska kunna samlas upp så långt som möjligt. I 

länsstyrelsens yttrande till ansökan står att ”Brisader i vattnet ska om möjligt undvikas 

helt.” (Sid. 31.) 

I villkor 11 framgår att samråd ska ske med fiskeintresset (Fiskeriverket, sedermera 

Länsstyrelsens Vattenavdelning) så fort det handlar om brisant ammunition med nedslag i 

vatten eller skjutning mot vissa bestämda områden i Vättern. 

De senaste årens händelser visar att FMV:s tillstånd måste omprövas. Med denna skrivelse 

vill Aktion Rädda Vättern bidra till att så blir fallet. 

 

Tillståndets villkor prövas i domstol  

Från december 2015 till juni 2016 beskjuter FMV norra Vättern vid upprepade tillfällen 

med hundratals stora spränggranater. Nedslag sker inom eller helt nära 

fiskeförbudsområde. Aktion Rädda Vättern överklagar samtliga samrådsbeslut mellan 

länsstyrelse och FMV. Mark- och miljödomstolen går på länsstyrelsens linje men förvirring 

råder när det gäller motivering för avvisning eller avslag. Ärendena ligger enligt vår 

kännedom fortfarande på regeringens bord. 

Under hösten 2016 begär FMV åter igen samråd med länsstyrelsen inför en planerad 

granatbeskjutning av Vättern under vecka 44. Länsstyrelsen går även nu med på en 

överenskommelse att Vättern får beskjutas med granater från artilleripjäsen Archer. 

Beslutet överklagas av Aktion Rädda Vättern. Länsstyrelsen som är både samrådspart, 

tillståndsmyndighet och överklagandeinstans avvisar Aktions Rädda Vätterns överklagan, 

nu liksom tidigare.  



Mark- och miljödomstolen gör nu en annan bedömning och skriver i sitt yttrande att 

”planerade provskjutningar under vecka 44 2016 ska förbjudas” (mål nr 3832-16). 

Regeringen inhiberar länsstyrelsens överenskommelse med FMV och provskjutningen ställs 

in. Något definitivt beslut från regeringen i detta ärende har ännu inte redovisats. 

Till saken hör att länsstyrelsen har haft stora problem med handläggningen av 

skjutningarna med stöd av FMV:s tillstånd. JO uttalade 2017-09-13 att ”Länsstyrelsen 

förtjänar således kritik för sin hantering...” 

Även Vätternvårdsförbundet har kritiserat tillståndets villkor: 

”Nuvarande innehåll i villkor 11 kan inte anses uppfylla nödvändiga aspekter (t ex 
buller från brisadplats) varför handläggning troligen försvåras,” (remissvar till 
länsstyrelsen 2016-01-19) 

 

 

Tillståndets villkor kommenteras av åklagarmyndigheten 

Den 11 oktober 2017 beskjuter FMV åter Vättern med spränggranater, mitt under 

rödingens, sikens och öringens lekperiod. Men nu sker artilleriskjutningen utan att något 

samråd hålls med länsstyrelsen. Beskjutningen sker vid ungefär samma tid, i samma 

område och på samma sätt som planerades under vecka 44 2016. Granaterna är avsedda 

att brisera strax ovanför vattnet och splittret skapar ett nedslag mot vattenytan så att 

platsen kan registreras av FMV. Det finns inga uppgifter som tyder på att skjutningarna 

sker på ett sätt som inte skulle kräva samråd enligt FMV:s miljötillstånd. 

Granatbeskjutningen av Vättern sker denna gång framför tv4:s filmkameror vilket bidrar till 

ett tydligt bevismaterial. Aktion Rädda Vättern anmäler FMV till åklagarmyndigheten för 

brott mot miljöbalken och tillståndets villkor. 

Den 19 januari 2018 meddelar åklagarmyndigheten att förundersökning ej inleds. Till 

beslutet bifogas en promemoria som motiverar åklagarens beslut. Där står på sidan 4: 

”Denna anmälan aktualiserar bland annat frågan om straffrättens legalitetsprincip. 

Innebörden av denna är i korthet att det krävs ett stadgande i lag eller annan 

författning för att en handling skall kunna utgöra brott och leda till straffrättsligt 

ansvar. Häri anses innefattas ett obestämdhetsförbud, det vill säga ett krav på viss 

precision hos straffbudet, samt ett förbud mot analogisk tillämpning av straffbud, 

med vilket menas att ett förfarande anses straffbart trots att det inte med 

vedertagna tolkningsmetoder kan inordnas under ett straffbuds ordalydelse. 

Innebörden och omfattningen av begreppen riskområde och skjut- och målområde, 

likaså begreppen skjutning med brisad vid nedslag i vatten och luftbrisad bedömer 

jag vara av karaktären att prövas mot denna princip.” 

Åklagaren anser alltså att villkoren i FMV:s tillstånd är så oprecisa att de inte kan ligga till 

grund för straffrättsligt ansvar. Detta bör uppfattas som en direkt uppmaning till 

länsstyrelsen att ta initiativ till omprövning av tillståndet.  

 

Avsaknad av särskild prövning enligt Natura 2000 

Med tanke på att FMV:s tillstånd dessutom saknar underlag för påståendet att Natura 

2000-områdena i Vättern inte påverkas av verksamheten, är behovet av omprövning akut.  



När Fortifikationsverkets gamla tillstånd från 1997 skulle omprövas delades den militära 

verksamheten upp i dels FMV:s provningsverksamhet och dels Försvarsmaktens övningar 

vid flygskjutmålet Hammaren. Den senare flyg- och skjutverksamheten i Vättern söder om 

Karlsborg prövas för närvarande av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Där sker nu en 

prövning av vad bl.a. utökningen från 1 000 skott till 69 000 skott per år, plus 150 raketer 

per år, kan ha för påverkan på de värden som ska skyddas av art- och habitatdirektivet och 

fågeldirektivet. 

Det strider mot tillämpningen av Natura 2000 och mot miljöbalkens intentioner att dela 

upp verksamheter och pröva dem var och en för sig, utan att ta hänsyn till kumulativa 

effekter. På samma sätt som påverkan av beskjutning av habitatet vid flygskjutmålet 

Hammaren, helt nära näbbsikens lekområde i Kråksviken, undersöks bör spridningen av 

granatsplitter från hundratals spränggranater helt nära fiskeförbudsområde och rödingens 

lekområden i norra Vättern granskas. Omprövningen av FMV:s tillstånd krävs för att 

hänsyn ska kunna tas till den samlade påverkan från försvarets olika verksamheter i och 

runt Vättern.  

 

Aktion Rädda Vättern önskar att få synpunkter på denna begäran om omprövning 

av FMV:s miljötillstånd från 2010 från Länsstyrelsen Västra Götalands län, från 

Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö, från Naturvårdsverket och från Miljö- 

och energidepartementet. 
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Elisabeth Lennartsson 

Ordförande Aktion Rädda Vättern 

 

 

 

Kopia till: 

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 

Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 


