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Kaisu Akselsdotter m.fl. ./. Försvarsmakten, Ledningsregementet m.fl. 

angående överklagande av Länsstyrelsens (MPD) beslut 2016-05-18, dnr 551-12463-

2012, angående tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på flygskjutmålet 

Hammaren i Karlsborgs kommun 

___________________________________________________________________ 

 

Mark- och miljödomstolen förelade 2017-08-22 FMV att komplettera ansökan och MKB 

med en beskrivning av förhållandena på det område i Vättern som ska utgöra målområde 

för den ansökta skjutverksamheten. 

 

Syftet med föreläggandet var att tillgodose att prövning kan ske på ett underlag som ger 

möjliggör för domstolen att ta ställning till  

- om ansökt verksamhet kan komma att skada de livsmiljöer och växter som Natura 2000-

området Vättern avser att skydda på ett sätt som har betydelse för dess bevarandestatus 

och  

- förutsättningarna att långsiktigt säkerställa att uppsatta bevarandemål uppfylls. 

 

Mark- och miljödomstolen bedömer att den utredning som Försvarmakten gett in i inlagor 

av den 21 november 2017 och den 16 mars 2018 (aktbilagorna 205 och 220) inte ger det 

tillräckligt underlag för prövningen av i vilken utsträckning skada riskerar att ske på de 

arter och naturtyper som ska bevaras inom Natura 2000-området (och detta trots vad 

Naturvårdsverket påtalat i aktbilaga 214). Utredningen ger snarare vid handen att botten 

inom målområdet kan befaras hysa sådana livsmiljöer som ska skyddas inom Natura 2000-

området; detta oaktat olika inriktningar och bevarandemål på Vätterns olika 

bevarandeplaner. 

 

Mark- och miljödomstolen har noterat följande i fråga om den ingivna utredningen. 

Karteringen av växt- och djurliv har utförts med metod och under omständigheter som inte 

möjliggör en bedömning av förhållandena inom målområdet. De transekter som inven-

tering faktiskt har utförts utmed ligger alltför perifert i förhållande till såväl målområdet 

som områden där tidigare ansamlingar av ammunitionsrester observerats. Därtill kommer 

att inventering skett från ytan via snorkling under tid då väderförhållandena har begränsat 

förutsättningarna för att bestämma växtarter och lokalisera djur på botten på djupare 

vatten; något som tydligt präglar ingiven rapport. De slutsatser som Försvarsmakten har 

dragit med ledning av ingiven rapport kan således inte anses underbyggda. 
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Mot angiven bakgrund finner domstolen att utredningen måste kompletteras i följande 

avseenden. 

- Utbredning och status hos förekommande livmiljötyper (vilka pekats ut inom Vättern i 

sin helhet) inom målområdet ska beskrivas samt sättas i relation till förekomst och 

status av samma naturtyp inom övriga delar av Natura 2000-området.  

- Mängden ammunition som genom ansökt verksamhet avses tillföras förekommande 

livsmiljötyper ska beskrivas såväl som totalt tillförd mängd under den tidsrymd som 

verksamheten avses fortgå i området som årlig tillförd mängd samt även relateras till 

ytan av livsmiljötyper som ska skyddas.  

 

Försvarsmakten har således att göra en förnyad bedömning av inverkan av den mängd 

ammunitionsrester som avses skjutas ut i området samt dess betydelse för förutsättningarna 

att bibehålla eller uppnå gynnsam bevarandestatus för aktuella livsmiljötyper i Vättern. 

Bedömningen ska avse inverkan av ansökt verksamhet tillsammans med övrig befintlig 

och planerad verksamhet av betydelse för aktuella livsmiljötypers bevarandestatus.   

 

Kompletterar Ni inte enligt ovan kan domstolen komma att pröva målet på de uppgifter 

som finns hos domstolen. 

 

Er komplettering ska sändas till mark- och miljödomstolen med post eller via e-post senast 

den 30 april 2018. I kompletteringen ska Ni ange domstolens målnummer M 2374-16.  

 

 

 

 

Göran Stenman 

Rådman  

 

För tekniska och naturvetenskapliga frågor 

Tekniska rådet Joen Morales tel 0521-270208 

 

  


