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Begäran om samråd/överenskommelse angående skjutning där 
granater avses brisera vid nedslag mot vatten 

I FMV provplats i Karlsborgs tillstånd enligt milj öbalken (Länsstyrelsen Västra Götaland 551-33361-
2009, 2010-11-18) anges i villkor 11, "när granater avses brisera vid nedslag i vatten ska 
överenskommelse ske med Fiskeriverket eller motsvarande myndighet". Samrådsmyndighet är i dag 
Vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Beskrivning 
Under perioderna 7 — lldecember år 2015 och 11- 15 januari 2016 planerar FMV provplats i Karlsborg 
att genomföra skjutningar över Vättern där det ingår briserande granater mot vatten. Planerade 
skjutningar framgår av skiss 1 där det går att utläsa skjutriktning, skjutavstånd och målområde samt för 
anslag i vatten fredade områden. 
I skjutningen ingår skarp granat och granat med markeringsladdning. Skarp granat innehåller 8,5 kg 
sprängämne och granat med markeringsladdning 0,34 kg sprängämne. Skjutningen omfattar maximalt 
70 granater per period där anslag kommer att ske mot vatten. 

Milj öpåverkan 
Skjutningarna kommer att genomföras med god marginal till de fredade områdena, se skiss 1. Erfarenhet 
från liknande skjutningar visar på att granatens sprängladdning ger en begränsad miljöpåverkan i direkt 
anslutning till detonationsområdet där det kan förekomma ett mindre antal döda fiskar. Resterna av 
granaten är stålskärvor. Det finns ingen förekomst av tungmetaller. 

Försiktighetsmått och villkor 
Vid tidigare skjutningar har följande försiktighetsmått och villkor tillämpats; 

1. Provskjutningsytan skall köras över med båt i nära anslutning före skjutningen om 
briserande granater, ej markeringsladdningar, används. 

2. Göra okulär besiktning av provskjutningsytan för att kontrollera eventuell fiskdöd. 
3. Om skador uppstår på redskap tillhörande yrkesfiskare i Vättern kan FMV bli ålagda att ersätta dessa. 
4. Säkerhetsavstånd från fredade områden säkerställs vid briserande granater. 
5. Tydligt infoimera allmänheten om aktuella provskjutningar. 
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Skiss I 
Samråd 
I enlighet med villkor 11 begär FMV samråd/överenskommelse om ovanstående verksamhet. 

FMV emotser svar senast den 1 december 2015. 
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