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LÄNSSTYRELSEN 

VÄSTRA GöTALANDS 
LÄN 

 

Miljöprövningsdelegationen Regeringen 

Regeringskansliet 

l 03 33 Stockholm 
 
 
 

Begäran om tillåtelse att meddela tillstånd enligt 7 kap 28 a § 
miljöbalken till verksamhet som på ett betydande sätt kan på 

verka Natura 2000-området Vättern; flygskjutmålet Hammaren i 

Karlsborgs kommun 

 
Beslut 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län över 

lämnar till regeringen att avgöra frågan om tillåtelse att meddela tillstånd 

enligt 7 kap. 28 a§ miljöbalken. 

 
Redogörelse för ärendet 

Försvarsmakten har ansökt om tillstånd för befintlig och utökad skjutning i 

Vättern enligt 9 kap. miljöbalken. Vättern är ett s.k. Natura 2000-område, 

således ett område som avses i 7 kap. 28 § miljöbalken. I beredningen av 

ärendet har också uppkommit fråga om verksamheten är av sådan beskaf 

fenhet att det kan komma att på ett betydande sätt påverka miljön. I sådant 

fall krävs också tillstånd enligt 7 kap. 28 a§ miljöbalken. 

 
Försvarsmakten har yrkat att för det fall det bedöms behövligt också till 

stånd enligt 7 kap. 28 a§ miljöbalken meddelas av miljöprövningsdelegat 

ionen. 

 
Försvarsmaktens tillståndsansökan 
Försvarsmakten har i dag tillstånd att under 20 dagar per år skjuta totalt 

l 000 skott grovkalibrig ammunition i Vättern från flygplanet JAS 39 Gri 

pen. Försvarsmakten yrkar tillstånd till en utökad ram från 20 till 50 dagar 

per år, med en totalram för ammunition av högst 44 000 skott finkalibrig 

ammunition, högst 25 000 skott grovkalibrig ammunition och högst 150 

övningsraketer. Skjutning ska ske från JAS 39 Gripen, skolflyg (SK 60 eller 

motsvarande), helikoptrar och UAV. Verksamhet planeras huvudsakligen 

under perioden september till och med april/maj. 

 
Försvarsmakten anför bland annat att skyddsvärda miljöer inte skadas 

nämnvärt och att bevarandet av de arter som ska skyddas inte försvåras av 

Försvarsmaletens utökning av verksamheten. Enligt Försvarsmakten behöver 

det därför inte göras en särskild prövning enligt 7 kap 28 a§ Miljöbalken. 

 
Försvarsmaleten har redovisat fyra alternativa lokaliseringar av verksamhet 

en men anser att ingen av dessa är möjliga, dels på grund av kostnader och 

dels på grund av att de inte är bättre från miljösynpunkt. 
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Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken har 

kungjorts i ortstidningar varvid ett mycket stort antal yttrande från 

myndigheter och allmänheten inkommit. 

 
Skälen för miljöprövningsdelegationens beslut 

Enligt 7 kap 28 § miljöbalken får regeringen förklara ett naturområde som 

särskilt skyddsområde (Natura 2000), om området enligt det s.k. fågeldirek 

tiv 2009/147/EG är särskilt betydelsefullt för skyddet av vilda fåglar. Ett 

område som enligt artikel4.4 i EG:s habitatdirektiv 92/43/EEG om beva 

rande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets 

direktiv 2006/105/EG, har valts ut som ett område av intresse för unionen 

ska av regeringen förklaras som särskilt bevarandeområde. 

 
Enligt 7 kap. 28 a § krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som 

har förtecknats enligt 27 § första stycket l eller 2. 

 
Enligt 7 kap. 28 b§ får tillstånd enligt 28 a§ lämnas endast om verksamhet 

en eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller plane 

rade verksamheter eller åtgärder inte 

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

das, 

2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en stör 

ning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten 

eller arterna. 

 
Enligt 7 kap. 29 § miljöbalken får trots bestämmelserna i 28 b§ tillstånd 

enligt 28 a § lämnas, om 

l. det saknas alternativa lösningar, 

2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som 

har ett väsentligt allmänintresse och 

3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövär 

den så att syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses. 

Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket får lämnas endast efter 

regeringens tillåtelse. 

 
Det noteras att det nu är fråga om en tillståndsprövning enligt 9 kap. miljö 

balken till redan pågående verksamhet men därtill också en mycket stor ut 

ökning både i antal skjutdagar, användning av ammunition och flygvägar 

med delvis nya inslag av bl.a. helikopterflygning. Till följd av den stora 

utökningen och tillkommande verksamhetsinslag finner 

Miljöprövningsdelegationen att verksamheten i helhet inte kan anses 

omfattas av de över-gångsbestämmelser till miljöbalken som innebär 

att tillstånd enligt 7 kap. 28 a§ inte behövs (således för verksamhet som 

påbörjats före den l juli 2001). Försvarsmakten har också inkommit med 

ett alternativyrkande som innebär att om det bedöms behövligt även 

tillstånd enligt nämnda bestämmelse meddelas. 
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Vättern, ett Natura 2000-område 

Vättern är såsom nämnts ovan utpekat som Natura 2000-område. Syftet är att 

de ingående naturtyperna och arterna ska ha en gynnsam bevarandestatus. 

Naturtypernas utbredningsområden ska bevaras och viktiga strukturer och 

funktioner ska bibehållas. För de typiska arterna innebär gynnsam 

bevarandestatus att arternas utbredning och antal inte ska minska och deras 

livsmiljö ska vara tillräckligt stor för att arterna ska kunna fortleva. 

Gynnsam bevarandestatus för de ingående naturtyperna i Natura 2000-

området innebär att det inte ska vara någon påtaglig minskning av 

populationerna hos de typiska arterna. Typiska arter av växter, fiskar och 

fåglar finns beskrivna för Vättern. Ett antal arter är skyddade enligt art- och 

habitatdirektivet och fågeldirektivet. 

 
Påverkan på fisk 

Den planerade verksamheten kommer att innebära ökad beskjutning med 

fler skottnedslag och projektiler i vattenmassan och en snabbare ackumule 

ring av metallskrot på botten. På sikt kan möjligen sjöbotten överlagras av 

metallskrot så att växtligheten tar skada. 

 
Verksamhetsområdet ligger inom fredningsområde 5 i Vättern. Frednings 

området utgör lekområde för sik och röding. Ackumulering av metallskrot 

kan på sikt komma att täcka över viktiga lekbottnar. Även vassa uppstick 

ande föremål kan skada fisken. Inom fredningsområdet finns viktiga lek 

bottnar och en stor del av Vätterns sik- och rödingbestånd har sina lekbott 

nar här. Fiskrommen är mycket känslig för kemisk påverkan. Även botten 

faunan, som är viktiga näringsdjur för fiskens tillväxt, är mycket känslig för 

kemisk påverkan under hela sin livsperiod. Det har inte utretts huruvida en 

förgiftningspåverkan kan föreligga på fiskrom lokalt på nedslagsplatserna 

för ammunitionen. Nylagd rom är också mycket känslig får vibrationer 

under den första utvecklingsfasen. Verksamheten kan få konsekvenser för 

Natura 2000-området som helhet, i det fallet att de påverkade arterna har en 

betydande del av sin uppväxtmiljö/förekomst i det lokalt påverkade området. 

 
Påverkan påfåglar 

I bevarandeplanen för Natura 2000-området finns målsättningar för antalet 

häckande par av flera fågelarter i Vättern. Det är troligt att den planerade 

utökningen av verksamheten ytterligare kommer att försvåra att dessa mål 

sättningar uppnås. Häckande arter som berörs med risk för påverkan är bl.a. 

fiskgjuse, storlom, fisktärna, silvertärna, svarthakedoppning, vitkindad gås 

och drillsnäppa. 

 
Därutöver förekommer flera känsliga fågelarter som rastar och häckar inom 

verksamhetsområdet bl.a. en sekretesskyddad art som häckar och fyra 

sekretesskyddade arter som rastar. 

 
Enligt ansökan kommer flygrörelser pågå under häckningssäsong eller 

häckning i Vätterns närhet för flera arter som är skyddsklassade enligt art 

skyddsförordningen och som är typiska för Natura 2000-området. Det är 



 

 
LÄNSS'l'YRELSEN 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 

Beslut om överläm 
nande 
2014-04-16 

Diarienummer 
551-12463-2012 

Sida 
4(5) 

 
troligt att flyg- och skjutverksamheten påverkar de känsliga fågelarternas 

rastnings- och häckningslokaler. Känsligheten för fåglarna gäller särskilt 

under vår, sommar och tidig höst. Den sammantagna period då häckning för 

olika fågelarter förekommer är i huvudsak maj-augusti. Därutöver tillkom 

mer utnyttjande av rastningslokaler från april till september, i något enstaka 

fall till oktober-november. 

 
Miljöprövningsdelegationen gör följande bedömning 

 
Högsta domstolen har den 18 juni 2013 i ett mål nr T 3158-12 om täkt på 

Gotland belyst gällande krav vid prövning av verksamheter som påverkar ett 

Natura 2000-område. Av domen framgår bland annat att vid prövningen ska 

myndigheten ur ett vetenskapligt perspektiv bedöma planens eller projektets 

konsekvenser för området. Ett godkännande förutsätter att det inte föreligger 

några rimliga tvivel om att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan på 

området.  . 
 

 

Miljöprövningsdelegationen finner att verksamheten på ett betydande sätt 

kan antas påverka värdena i Natura 2000-området. Det är därför klart att 

tillstånd enligt 7 kap. 28 a § också krävs. Utöver en betydande påverkan på 

de Natura 2000-värden och livsmiljöer som finns kan det inte uteslutas att 

skada också uppstår eller att arternas bevarande i området kan försvåras. 

Detta måste anses vara fallet även med beaktande av möjligheten att före 

skriva villkor med begränsningar. 

 
Den prövning som nu förestår innefattar dock tillstånd till verksamhet som 

har ett väsentligt allmänt intresse. Frågan om tillåtelse att meddela beslut 

om tillstånd trots risken för skada måste därför, enligt miljöprövningsdele 

gationen, underställas regeringen. 

 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande till Miljöprövningsdelegationen (bifogas, se 

bilaga) anfört att verksamheten såsom den beslcrivits bör förenas med 

stränga villkor för att inte på ett betydande sätt påverka Natura 2000- 

området. Miljöprövningsdelegationen instämmer i att begränsningar och 

villkor är lämpliga och att det finns möjlighet att på ett effektivt sätt be 

gränsa påverkan. Miljöprövningsdelegationen anser likväl att risk för skada 

får anses föreligga. 

 
I tillståndsärendet i sin helhet är bl.a. fråga om en avvägning mellan å ena 

sidan de intressen som Natura 2000-bestämmelserna ska skydda, å andra 

sidan Försvarets intresse av att bedriva den ansökta verksamheten. Själva 

syftet med att överlämna till regeringen för att avgöra om tillstånd ska ges 

eller inte är just att väga dessa intressen mot varandra. Miljöprövningsdele 

gationen finner därför inte anledning att nu göra någon närmare bedömning 

i fråga om denna intresseavvägning utan överlämnar till regeringen för 

prövning· om tillstånd till verksamhet i Natura 2000-området Vättern kan 

tillåtas. 
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Detta beslut har fattats av Martin Jansson, ordförande, och Margareta 

Hernebring, miljösakkunnig. Ärendet har beretts av länsmiljöingenjören 

Kerstin Harvenberg. 

 

 
 

 
 

Bilaga: 

Länsstyrelsens yttrande till Miljöprövningsdelegationen 2013-09-3O 
 

 

Kopia till: 

Försvarsmakten, Högkvarteret och Folke Borgh 

Karlsborgs kommun 

Byggnadsnämnden i Karlsborgs kommun 

Naturvårdsverket 

Havs- och vattenmyndigheten 

Kerstin Harvenberg 

MPD 

Rättsenheten 

Aktförvararen 

Aleten 

Expeditionen



 

 


