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YTTRANDE 
2018-02-02 Ärendenr: 

NV-01129-17 
 
 Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 

e-post: mmd.vanersborg@dom.se 
  

  
Yttrande i mål M 2374-16 vid Vänersborgs tingsrätt mark- och 
miljödomstolen.   

Mark-och miljödomstolen har berett Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig över en 
komplettering från Försvarsmakten om bottenförhållandena inom flygskjutsområdet 
Hammaren i Karlsborgs kommun (aktbilaga 205). Detta yttrande gäller i huvudsak 
möjligheten att meddela Natura 2000-tillstånd främst utifrån denna komplettering.  

Naturvårdsverkets ställningstagande 
Naturvårdsverkets bedömning är att den aktuella kompletteringen inte klarlägger 
om det blir skada på naturtypen eller inte. Mot den bakgrunden anser vi att 
Natura 2000-tillstånd inte bör meddelas på befintligt underlag i den omfattning 
som länsstyrelsen tidigare har gjort. Vidare anser vi att Natura 2000-tillstånd i 
vart fall inte bör meddelas för utökad verksamhet förrän det är klarlagt att inte 
försämring sker från den befintliga verksamheten på den skyddade naturtypen 
och dess typiska arter. 

Utveckling av grunderna för Naturvårdsverkets ställningstagande 
 
Angående Försvarsmaktens komplettering 
Enligt rapporten motsvarar det undersökta området beskrivningen av Natura 
2000 naturtypen Kransalgssjöar (3140). Naturtypen förekommer i begränsad 
omfattning inom Natura 2000-området. Den totala förekomsten av naturtypen i 
boreal region har fått en sammanlagd bedömning vid den s k artikel-17 
rapporteringen till EU som otillfredsställande med negativ trend både 2007 och 
2013. Detta beror på bristande kvalitet och inte att areal och utbredning är för 
liten. Främst består hoten av övergödning och annat som kan minska siktdjupet. 
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Enligt rapporten finns det kransalger på botten i undersökningsområdet men det 
är fläckvisa och lågvuxna bestånd. Bottnarna består främst av grus och sand och 
är av karaktären transportbotten. Det betyder att sediment normalt inte ansamlas 
där. Kransalger trivs typiskt bättre på mjuka och näringsrika bottnar. 
Förekomsten är cyklisk och kan därför minska och öka (ref Naturvårdsverkets 
vägledning för kransalgssjöar). 
 
Vid inventeringen påträffades inga förekomster av fisk. Undersökningen var inte 
heller utformad för att specifikt bedöma fiskförekomster. 
Rapporten bedömer att naturtypen inte är känsligt för påverkan från 
skjutningarna. Bottenområden djupare än 6 m och grundare än 3 m (vilket är 
huvuddelen av området) har dock inte inventerats av biologer på grund av 
bristande siktdjup och faran för ej detonerad ammunition.  
 
Enligt tillhörande delrapport om ström och sedimenttransporter sker eventuell 
transport av uppgrumlat sediment från nedslag av ammunition främst ut mot 
centrala Vättern och djupområdena där.  
 
Förutsättningar för vår bedömning 
Frågan om tillstånd kan ges enligt 7 kap 28 b § miljöbalken ska utgå från en 
bedömning av ifall den samlade påverkan på utpekade naturtyper och arter kan 
innebära en skada på dessa naturtyper eller en betydande störning av arterna. 
Bedömningen bör enligt Naturvårdsverkets handbok 2017:1 (kap 3.4.2) göras på 
grundval av verksamhetens möjligheter att bibehålla eller uppnå områdets 
bevarandemål. Målen nedan kommer från bevarandeplanen för Vättern 
(remissversion av Bevarandeplan –Vätternvårdsförbundet 2018) och är ett 
utdrag (ej komplett). 
 
Målsättningen för naturtyperna i Vättern är att: 

• Vätterns bottenekosystem uppvisar goda livsbetingelser 
• Kransalgsbestånden ska kunna bestå/får ej minska vad gäller utbredning 

och artsammansättning. 
• Sjön hyser säkra bestånd av typiska arter. 

 
Målsättningen för typiska arterna i Vättern är att (utöver de som gäller för 
naturtyper): 

• Kransalgsbestånden och övriga typarter ska kunna bestå/får ej minska 
vad gäller utbredning och artsammansättning.  

 
Naturvårdsverkets bedömning 
Påverkan på bevarandemålet om kransalger 
Det saknas data om hur användningen av flygskjutsområdet har påverkat 
områdets kransalgsbestånd eftersom ingen äldre bottenundersökning finns. Det 
är alltså inte möjligt att bedöma påverkan på bevarandemålet utifrån 
föreliggande underlag. Det kvarstår således för Försvarsmakten att visa  
att beståndet inte har minskat eller minskar gällande utbredning och 
artsammansättning. 
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Påverkan på bevarandemålet om typiska arter 
Kransalgsområden kan vara viktiga lek-, uppväxt- och födosöksområden för 
fiskar, som även nämns i redovisningen. Resultatet att inga djur förekom vid 
inventeringen utesluter enligt Naturvårdsverkets bedömning inte att arter nyttjar 
området. Grundlekande sik har sin enda kända lekplats i Vättern söder om 
Karlsborg i anslutning till Försvarsmakten övnings- och skjutområde vid 
Kråkviken (remissversion av Bevarandeplan –Vätternvårdsförbundet 2018). 
Siken leken under oktober-december. Det saknas underlag för att bedöma hur 
sikens bevarandestatus påverkas om flygskjutsverksamheten idag och den 
föreslagna utökningen.   
 
Bedömning i övrigt 
En uppföljning av transekterna bör ske. Det bör även göras kompletterande 
undersökningar av fiskfaunan och hur verksamheten kan påverka Kråkviken. 
Om det visar sig att det sker en försämring på grund av flygskjutsområdet, kan 
tillsynsmyndigheten behöva åtgärda det enligt kraven i art- och habitatdirektivet 
art 6.2. Se Naturvårdsverkets handbok om Natura 2000 2017:1 (kap 2.2.3).  
 
Utgångspunkten för en bedömning av vilken påverkan en verksamhet har haft på 
Natura 2000-naturtyperna bör enligt EU-kommissionens förslag till vägledning 
om skötsel av Natura 2000-områden (uppdaterad version oktober 2017) ske 
utifrån statusen när området beslutades av regeringen. Det är inte möjligt att från 
underlaget i aktuellt ärende avgöra att försämring inte har skett eller fortsatt 
kommer att ske från flygskjutsområdet.  
 
Försiktighetsprincipen bör medföra att utökning av verksamheten inte tillåts 
förrän det konstaterats att försämringar inte sker från den befintliga 
verksamheten på den skyddade naturtypen. Det kan vara svårt att bedöma vilka 
förändringar som skett tidigare. Möjligen kan en jämförelse göras med ett 
liknande område som inte påverkats av en flygskjutsverksamhet. Undersökning 
bör ske av vilka eventuella förändringar som sker fortsättningsvis.  
 
Det nya underlaget ger en ögonblicksbild av området och kan inte tillmätas 
annan betydelse än just en sådan, åtminstone avseende de biologiska 
bedömningarna. Den säger inget om vilken påverkan flygskjutsverksamheten har 
haft eller kommer att få på områdets naturvärden. Det behöver göras en 
bedömning av vilken påverkan på naturtypens bevarandestatus inklusive 
påverkan på typiska arter som den befintliga verksamheten har och vilken som 
den kommer att få med en utökad verksamhet.  
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Naturvårdsverket kan på befintligt underlag inte göra en bedömning av 
möjligheten att nå områdets bevarandemål. Mot den bakgrunden bedömer vi att 
Natura 2000-tillstånd inte bör meddelas på befintligt underlag i den omfattning 
som länsstyrelsen tidigare har gjort 
_______ 
 
Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Claes Svedlindh. 
 
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen EvaLinda 
Sederholm, föredragande, miljöjuristen Olof Ekström och handläggaren Helene 
Lindahl. 
 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  
 
För Naturvårdsverket 
 
Claes Svedlindh 
                                                                       EvaLinda Sederholm 


