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Mark och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt förelade den 23 mars 2018 

Försvarsmakten att komplettera tidigare inlämnad utredning gällande de 

limnologiska förhållandena vid flygskjutmålet Hammaren enligt nedan. 

 

 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. 

Bedömningen ska avse inverkan av ansökt verksamhet tillsammans med övrig 

befintlig och planerad verksamhet av betydelse för aktuella livsmiljötypers 

bevarandestatus.  

 

På uppdrag av Försvarsmakten har WSP Environmental Sverige (WSP) tagit fram 

underlag med bedömning för hur Försvarsmaktens verksamhet vid flygskjutmålet 

Hammaren påverkar Natura 2000-området Vättern, se bilaga 1. 
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Bakgrund 

I tidigare inlämnad rapport (dnr FM2015-13010:22) inlämnad den 21 november 

2017 beskrev Försvarsmakten förhållanden vid och omkring skjutmålet. Den 

beskrev även områdets bottenyta, substrat, strömningsförhållande och 

naturförhållanden.  

Mark- och miljödomstolen har bedömt att tidigare komplettering och 

inventeringar utförts med metod och under omständigheter som inte möjliggjort 

en adekvat bedömning av förhållandena i målområdet.  

 

Påverkan på Natura 2000-området 

Försvarsmaktens konsult, WSP, har gjort bedömningen att tillståndssökt 

verksamhets potentiella påverkan på Natura 2000-habitatet Vättern, och mer 

specificerat naturtypen 3130, 3140 och associerade arter upptagna i artdirektivet 

(nissöga – 1149 samt stensimpa- 1163), är begränsad till följande faktorer:  

 

1. Habitatsförlust till följd av kvarlämnade ammunitionseffekter på botten 

2. Läckage av metaller från ammunitionsrester 

3. Uppgrumling 

  

Området där flygskjutmålet är beläget hör till området Västra Vättern och enligt 

bevarandeplanen till naturtyp 3130. Enligt WSP tidigare inventering i området 

bör emellertid lokalen, där Hammarens flygskjutmål ligger, klassificeras som 

naturtyp 3140. Denna naturtyp finns endast beskriven i bevarandeplanen för 

Södra Vättern. Vid tidigare inventeringar gjorda av Vätternvårdsförbundet 

(i bland annat Kråkviken, Säbyviken och Breviken) hittades också typiska arter 

för naturtyp 3140 både i Västra och Östra Vättern. Detta indikerar att naturtypen 

har en större geografisk utbredning än vad som anges i bevarandeplanen. Typiska 

arter för naturtypen 3140 är höstslinke (Nitella syncarpa), vårslinke (Nitella 

capillaris), grovslinke (Nitella transluscens), Nitella sp., Chara sp. 

och Nitelopsis sp. 

WSP bedömer habitatsförlusten som marginell på både lokal och regional nivå för 

den totala arealen av Natura 2000-typen 3140 i Vättern. Detta gäller även om 

habitatet istället definieras som naturtyp 3130. Den tillståndssökta verksamheten 

vid flygskjutmålet Hammaren bedöms inte heller påverka uppfyllandet av 

bevarandemålen för berörda naturtyper och skyddade arter.  

Kvarlämnade ammunitionseffekter 

Eventuell habitatsförlust till följd av kvarvarande ammunitionseffekter har 

beräknats utifrån den totala bottenytan som upptas av de ammunitionseffekter 

som observerats under WSP inventering. Ytan uppskattas uppgå till totalt ca 1 m
2
. 

Den totala inventerade bottenytan uppgår till ca 400 m
2
. Den procentuella andelen 

bottenyta som upptas av tidigare kvarlämnade effekter bedöms uppgå till 
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uppskattningsvis 0,25 %. Ammunitionseffekter som ligger begravda i sedimentet 

ingår inte i denna beräkning. Dessa är heller inte relevanta för bedömningen av 

habitatsförlust, eftersom de inte begränsar utbredningen av kransalger. 

Försvarsmakten delar konsultens bedömning att utbredning, växthöjd och 

täckningsgrad av kransalger i första hand begränsas av bottensubstrat, 

exponering, vattendjup och vattenkvalitet och inte av den militära 

skjutverksamhet som pågår i området. Detta baseras på faktumet att det varken 

finns några skillnader i täckningsgrad av kransalger mellan provpunkter med 

ammunitionseffekter på botten och provpunkter utan ammunitionseffekter på 

botten, eller mellan undersökta referensområden och flygskjutmålet Hammaren 

för provpunkter med liknande bottentyp och vattendjup. 

Sammanfattningsvis 

Försvarsmakten delar WSP slutsats att konsekvenser orsakade av läckage från 

metaller anses som irrelevanta. Detta eftersom Försvarsmakten åtagit sig att all 

ammunition ska vara blyfri samt eftersom utlakning av metaller från 

ammunitionen vid flygskjutmålet Hammaren tidigare bedömts, av 

Vättenvårdsförbundet, som försumbar i förhållande till det totala tillskottet av 

metaller till Vättern från andra källor.  

 

Försvarsmakten delar även WSP uppfattning, att konsekvenser orsakade av 

uppgrumling till följd av tillståndssökt verksamhet kan anses obetydliga, jämfört 

med den uppgrumling som idag uppkommer naturligt ifrån vågexponering och 

strömmar inom aktuell vik. 

 

Försvarsmaktens bedömning baseras på att de framtida konsekvenserna som 

orsakas av ianspråktagande av bottenyta (till följd av ammunitionseffekter på 

botten) beräknas bli marginell och uppgå till som mest någon hundradels procent 

inom flygskjutmålet Hammaren. Till detta kommer att de framtida 

konsekvenserna kommer att ha ännu mindre marginell påverkan för naturtyperna 

3140 eller 3130 totalt inom Vättern. 

 

Slutord 

Försvarsmakten tar här tillfället i akt att hänvisa till Prop. 1985/86:3 med förslag 

till lag om hushållning med naturresurser m.m. sid 172, där det är fastslaget att 

försvarsverksamheten vid Vättern inte kan ha någon annan alternativ lokalisering 

(citatet härrör från kapitlet om riksintressen i 3 kap Särskilda 

hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet). 
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3 kap 1§ 

I andra styckets första mening har också tagits in en bestämmelse som innebär att 

anläggningar som behövs för totalförsvaret får komma till stånd inom områdena 

utan hinder av paragrafens första stycke och 2 – 6§§. Bestämmelsen tar sikte på 

att nödvändiga anläggningar för lands gränsförsvar, liksom annan 

försvarsverksamhet där alternativ lokalisering inte kan väljas, t.ex. den 

verksamhet som bedrivs vid Vättern. 
 

 

Weinmann, Lina 

Chef för Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
 

 

 

 

Sändlista 

 

För kännedom 

Försvarsinspektör för hälsa och miljö 

HKV PROD INFRA 

HKV PROD FLYG 

F 7 

Hkpflj 

LSS 

Försvarets materielverk (via e-post: registrator@fmv.se) 

 



FL YGSKJUTMÅLET HAMMAREN 
.. 

KOMPLETTERANDE BEDOMNING AV 
PÅVERKAN PÅ NATURA 2000-0MRÅDET 
VÄTTERN, MÅLNUMMER M 2374-16 

2018-10-15 

'''I> 

Bilaga 1 FM2015-13010:35



FL YGSKJUTMÅLET HAMMAREN 

Kompletterande bedömning av påverkan på Natura 2000-området 

Vättern, målnummer M 2374-16 

UPPDRAGSNAMN 

KOMPLETTERING HAMMAREN 

UPPDRAGSNUMMER 

10256957 

FÖRFATTARE 

Agnes Larsson, Alma 

Strandmark 

DATUM 

2018-09-17 

ÄNDRINGSDATUM 

2018-10-15 

Granskad av 
Jonas Sahlin 

Godkänd av 
Jan-Ove Ragnarsson 

KUND 

Försvarsmakten 

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 
WSP Sverige AB 

121 88 Stockholm-Globen 
Besök: Arenavägen 7 
Tel: +46 1 0 7225000 
wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

Uppdragsledare: 

Jan-Ove Ragnarsson 

jan-ove.ragnarsson@wsp.com 

Utredningsansvarig: 

Jonas Sahlin 

jonas.sahlin@wsp.com 

+46 (0)10-722 88 09 

FÖRSVARSMAKTEN 

Emmy Carlsson 

emmy.carlsson@mil.se 

2110256957 • KOMPLETTERING HAMMAREN 



 
 

 

 
10256957 � KOMPLETTERING HAMMAREN | 3   

INNEHÅLL 

1 BAKGRUND 4 

1.1 KOMPLETTERINGSFÖRELÄGGANDE 4 

1.2 TIDIGARE KOMPLETTERINGAR 4 

1.3 NATURA 2000-TYPER 5 

2 KOMPLETTERANDE HABITATUNDERSÖKNING 5 

2.1 METOD INVENTERING 5 

2.1.1 Allmän inventeringsmetodik 5 

2.1.2 Säbyviken, referensområde 1 8 

2.1.3 Breviken, referensområde 2 9 

2.1.4 Flygskjutmålet Hammaren 10 

2.2 METOD STATUSBEDÖMNING 10 

2.3 RESULTAT 11 

2.3.1 Säbyviken 12 

2.3.2 Breviken 14 

2.3.3 Flygskjutmålet Hammaren 17 

2.4 STATUSBEDÖMNING NATURA 2000 HABITAT 19 

2.4.1 Ekologisk kvot 19 

2.4.2 Habitatkvalitet 20 

2.5 SLUTSATSER KOMPLETTERANDE HABITATUNDERSÖKNING 20 

3 BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS PÅVERKAN  
PÅ NATURA 2000 21 

3.1 PÅVERKAN FRÅN TIDIGARE VERKSAMHET 21 

3.1.1 Historisk påverkan 21 

3.1.2 Habitatsförlust tidigare verksamhet 22 

3.2 PÅVERKANSFAKTORER ANSÖKT VERKSAMHET 23 

3.2.1 Habitatsförlust ansökt verksamhet 23 

3.2.2 Läckage från metaller ansökt verksamhet 24 

3.2.3 Uppgrumling ansökt verksamhet 24 

3.3 BEDÖMNING KONSEKVENSER FÖR NATURA 2000-OMRÅDET  
OCH ARTER UPPTAGNA I ARTDIREKTIVET 25 

3.4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 26 

4 REFERENSER 28 

 

 
  



 
 

 
4 | 10256957 ��KOMPLETTERING HAMMAREN 

1 BAKGRUND 

1.1 KOMPLETTERINGSFÖRELÄGGANDE 
Denna utredning syftar till att besvara den kompletteringsbegäran som framkommit genom 
föreläggande i mål nr M 2374-16 R4 (aktbilaga 222) från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs 
Tingsrätt. Kompletteringsbegäran framfördes i och med överklagande av tillståndsbeslut avseende 
Försvarsmaktens ansökan om ändrad och utökad verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren. Enligt 
föreläggandet önskar domstolen en komplettering i följande avseende: 

x Utbredning och status hos förekommande livsmiljötyper (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.  

x 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.  

Mark- och miljödomstolen har med detta förelagt Försvarsmakten att göra en förnyad bedömning av 
inverkan relaterad till den mängd ammunition som avses skjutas ut i området samt denna inverkans 
betydelse för förutsättningarna att bibehålla eller uppnå gynnsam bevarandestatus för aktuella livs-
miljötyper i Vättern. Bedömningen ska avse inverkan av ansökt verksamhet tillsammans med övrig 
befintlig och planerad verksamhet av betydelse för aktuella livsmiljötypers bevarandestatus. 

Mark- och miljödomstolen har gjort bedömningen att tidigare komplettering och inventeringar (se 
kapitel 1.2 nedan) utförts med metod och under omständigheter som inte möjliggjort en adekvat 
bedömning av förhållandena i målområdet. Följande begränsande förutsättningar vid den tidigare 
kompletteringen nämns i föreläggandet (aktbilaga 222): 

x De transekter som inventering utfördes utmed ligger alltför perifert i förhållande till såväl 
målområdet som områden där tidigare ansamlingar av ammunitionsrester observerats.  

x Inventering skedde från ytan via snorkling under tid då väderförhållandena har begränsat 
förutsättningarna för att bestämma växtarter och lokalisera djur på botten på djupare vatten. 

I samband med detta gav Försvarsmakten WSP i uppdrag att göra en kompletterande inventering med 
kompletterande bedömningar av verksamhetens påverkan på områdets naturvärden relaterade till 
Natura 2000-området. Denna rapport redogör för dessa kompletterande bedömningar samt de 
inventeringar som i samband med detta har utförts av WSP i augusti 2018. 

1.2 TIDIGARE KOMPLETTERINGAR  
I ett föreläggande (aktbilaga 202) från Mark- och miljödomstolen efterfrågades en miljöbeskrivning vid 
och omkring flygskjutområdet/nedslagsplatsen i Vättern. WSP utförde på beställning av 
Försvarsmakten denna komplettering (aktbilaga 205, dnr FM2015-13010:22) under hösten 2017 
bestående av en inventering av bottenförhållanden och makrofyter inom och i närområdet till 
Hammarens flygskjutmål. Inga konsekvensbedömningar gjordes inom ramen för denna komplettering 
då den avgränsades till de förutsättningar som efterfrågats i föreläggandet. 

Efter inskickad komplettering översände Mark- och miljödomstolen ett föreläggande till 
Försvarsmakten (aktbilaga 218) i vilket Försvarsmakten förelades att besvara yttranden inkomna från 
Naturvårdsverket (aktbilaga 214) och Vätternvårdsförbundet (aktbilaga 213) som båda rörde den 
utförda kompletteringen.  
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Försvarsmakten besvarade inkomna yttrandena från Naturvårdsverket och Vätternvårdsförbundet 
(aktbilaga 220, FM2015-13010:30). 

1.3 NATURA 2000-TYPER  
Över 95 % av Vätterns yta omfattas av Natura 2000-skydd. I bevarandeplanen är Natura 2000-
området uppdelat i fyra delområden (södra, västra, norra och östra) efter de fyra länen Jönköping, 
Västra Götaland, Örebro och Östergötland. Särskilt skyddsvärda naturtyper och arter har utpekats för 
Vättern, i enlighet med Art-och habitatdirektivets Natura 2000-bestämmelser, enligt nedan:  

x Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade 
stränder (3130)  

x Kalkrika oligo-mesotrofa vatten med bentiska kransalger (3140)  
x Nissöga (1149)  

x Stensimpa (1163)  

Det finns åtta mål för naturtyperna 3130 och 3140 i Vättern. I målsättningarna ingår att Vättern ska ha 
en för sjön naturlig artsammansättning, samt att kransalgsbestånden ej får minska vad gäller 
utbredning och artsammansättning (Vätternvårdsförbundet, 2008; Vätternvårdsförbundet, 2018). 

Området där flygskjutmålet är beläget hör till området Västra Vättern och enligt bevarandeplanen till 
naturtyp 3130. Enligt WSP:s tidigare inventering i området (aktbilaga 205) bör emellertid lokalen där 
Hammarens flygskjutmål ligger, klassificeras som naturtyp 3140. Denna naturtyp finns endast 
beskriven i bevarandeplanen för Södra Vättern. Vid tidigare inventeringar gjorda av Vätternvårds-
förbundet (i bland annat Kråkviken, Säbyviken och Breviken) hittades också typiska arter för naturtyp 
3140 både i Västra och Östra Vättern. Detta indikerar att naturtypen har en större geografisk 
utbredning än vad som anges i bevarandeplanen. Typiska arter för naturtypen 3140 är höstslinke 
(Nitella syncarpa), vårslinke (Nitella capillaris), grovslinke (Nitella transluscens), Nitella sp., Chara sp. 
och Nitelopsis sp. 

I denna rapport har bedömningar av konsekvenser av habitatsförlust i förhållande till naturtypens 
sammanlagda area därmed gjorts främst utifrån naturtyp 3140, även om resonemanget och 
konsekvenserna i lika hög grad gäller för naturtyp 3130. 

2 KOMPLETTERANDE HABITATUNDERSÖKNING 

2.1 METOD INVENTERING 

2.1.1 Allmän inventeringsmetodik 
Inventeringar av bottenförhållanden och makrofyter (vattenväxter) vid flygskjutmålet Hammaren samt i 
två referensområden (se figur 1) utfördes den 21-23 augusti 2018 av Jonas Sahlin, Agnes Larsson 
och Alma Strandmark, samtliga biologer specialiserade på vattenmiljöer, anställda på WSP Sverige 
AB. Inventeringen utfördes vid goda väderförhållanden. Augusti är den optimala månaden för 
inventering av makrofyter eftersom undervattensvegetationen har sin maximala utbredning och sin 
reproduktionsperiod den tiden på året. Inventering under reproduktionsperioden är bland annat en 
fördel vid artbestämning.  

Två referensområden valdes ut för jämförelse av status mellan påträffade habitat i Hammaren och 
liknande vikar. De två referensområdena (Säbyviken och Breviken, se figur 1) valdes då vikarnas 
morfologiska struktur (vikens form och bottensubstratet) och djupförhållanden liknade förhållandena 
vid Hammarens flygskjutmål. Såväl Säbyviken som Breviken har tidigare ingått i inventeringar gjorda 
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av Vätternvårdsförbundet. Båda referensområdena utgörs av exponerade vikar som enligt 
bevarandeplanen faller inom samma Natura 2000-kod (3130) som Hammaren med varierande mjuk- 
och/eller sandbotten samt förekomst av utspridda ansamlingar av stenar av olika storleksgrad och 
block. Vid tidigare inventeringar har framför allt karaktärsarter, i form av kransalger, för Natura 2000 
typen 3140 hittats i båda vikarna (se kapitel 1.3 för information om naturtyp).  

De båda referensområdena inventerades under de första två dagarna (21-22 augusti 2018) före 
inventeringen vid flygskjutmålet Hammaren (23:e augusti 2018). 

 

Figur 1. Översiktskarta över +DPPDUHQ�VDPW�UHIHUHQVRPUnGHQ��´7LGLJDUH�DYV|NW�RPUnGH´�UHIHUHUDU�WLOO�GHW�RPUnGH�GlU�
inventering av kvarlämnade ammunitionseffekter tidigare gjorts. 

 

Inventeringen av flygskjutmålet Hammaren och de två referensområdena utfördes genom 
snorkling/fridykning och/eller med hjälp av dropvideo monterad på en utdragbar stång. Bottenhabitaten 
dokumenterades med hjälp av fotografering alternativt videofilmning med GoPro-kamera (antingen av 
snorklare/fridykare eller från båt, med kameran monterad på en stång). Videosekvenser och foton 
sparades från varje provpunkt för dokumentation och senare kontroll av den habitatbedömning som 
gjorts i fält. Metoden utformades, till följd av säkerhetsskäl, utifrån förutsättningarna vid flygskjutmålet 
Hammaren där odetonerad ammunition på botten omöjliggör bottenkontakt. 

Totalt placerades 32 provpunkter ut vid flygskjutmålet Hammaren. Punkterna koncentrerades till 
Hammarens inre målområde, d.v.s. det område där mängden kvarlämnade ammunitionseffekter är 
som störst enligt tidigare undersökningar (Försvarsmakten, 2012). Punkterna placerades i ett 
rutmönster för att ge en så jämn, maximalt täckande fördelning som möjligt över området. I båda 



referensområdena placerades ett rutnät om 16 provpunkter ut inom ett liknande djupintervall som 

provpunkterna vid Hammaren utifrån sjökortets djupangivelser. Efter validering i fält placerades några 
extra provpunkter ut i referensområdena utifrån det reella vattendjupet (se 2.1.1- 2.1.2). 

Vid varje punkt gjordes habitatbedömningen utifrån en yta om ca 12,5 m2
. För referensområdena 

användes en 2 m lång blylina fäst vid en boj (Figur 2) som slumpmässigt kastades ut i vattnet från 

båten för att markera provpunkten. Linan utgjorde radien på den 12,5 m2 cirkel som inventerades. I 
Hammaren kunde inte blylinan användas (på grund av att bottnen inte fick vidröras) och den inven

terade ytan blev därmed mer ungefärlig då den utgjordes av en uppskattning, av en area på 12,5 m2
, 

baserad på erfarenheten vid inventeringarna i de två referensområdena. 

Figur 2. Blylina som användes för att avgränsa storleken vid provpunkt 1, Säbyviken. 

Utbredning och status hos förekommande livsmiljötyper beskrevs utifrån täckningsgrad, utbredning, 

växthöjd och påväxt av fintrådiga alger samt artsammansättning (i de fall då detta var möjligt). 
Parametrar som täckningsgrad och artsammansättning bedöms inte påverkas av att den inventerade 

ytan vid varje provpunkt vid flygskjutmålet Hammaren inte var 100 % identisk. 

Huvudfokus för den kompletterande inventeringen var förekomst och täckningsgrad av kransalger och 

annan undervattensvegetation. Täckningsgrad av kransalger karterades vid olika djup inom varje 
undersökningsområde (referensområden och flygskjutmålet Hammaren) ner till det vattendjup där 

kransalgspopulationen upphörde. Utöver detta karterades också förekomst och täckningsgrad av 
övriga makrofyter, bottensubstrat, förekomst av makrofauna samt påväxt av fintrådiga alger. Vid 

flygskjutmålet Hammaren dokumenterades, utöver dessa parametrar även förekomst av 
ammunitionseffekter på botten. 

Påväxt av fintrådiga alger bedömdes för att ge en indikation om närsaltsförhållanden. Detta är viktigt 
för bedömningen av habitatkvalitet eftersom övergödning utgör den största hotfaktorn för kransalger i 

både söt- och brackvattensförhållanden (Naturvårdsverket, 2009). Påväxt av fintrådiga alger 
bedömdes, enligt Naturvårdsverkets basmanual (Naturvårdsverket, 2008), utifrån skalan 1 till 4, där 1 

innebär en låg förekomst (knappt synlig) och 4 innebär totalt övertäckning av ett tjockt lager fintrådiga 
alger. 
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Bottensubstratet dokumenterades för att ge en generell bild av kransalgernas utbredning kopplat till 
bottenförhållanden. Bottensubstrat klassificerades utifrån storlek (diameter) enligt: berg, block (>60 
cm), större sten (20-60 cm), småsten (6-20 cm), grus (0,2-6 cm), fint (< 2mm).  

Ekologisk kvot (se kapitel 2.2 för beskrivning och uträkning), beräknades för samtliga tre områden, 
enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 
ytvatten (Havs- och vattenmyndigheten, 2013). 

2.1.2 Säbyviken, referensområde 1 
Inventering i referensområdet Säbyviken utfördes den 21:a augusti. Säbyviken ligger inom delområdet 
Östra Vättern i Vadstena kommun. Totalt inventerades 20 punkter.  

För att resultaten från inventeringen skulle bli jämförbara med tidigare inventering i området (utförda 
av Vätternvårdsförbundet) och hamna inom samma djupintervall som vid flygskjutmålet Hammaren 
flyttades provpunkterna jämfört med planerat utifrån observerat vattendjup (sjökortets djupangivelser 
visade sig vara felaktiga). Punkterna valdes ut för att täcka upp ett så stort djupintervall med förekomst 
av makrofyter som möjligt (se figur 3).  

 

Figur 3. Inventerade provpunkter i Säbyviken. 
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2.1.3 Breviken, referensområde 2 
Inventering i referensområdet Breviken utfördes den 22:a augusti. Breviken ligger strax söder om 
flygskjutmålet Hammaren inom delområde Västra Vättern. Totalt inventerades 19 provpunkter i viken 
(se Figur 4). 

  

 

Figur 4. Inventerade provpunkter i Breviken. 
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2.1.4 Flygskjutmålet Hammaren 
Inventering i Hammaren genomfördes den 23:e augusti.  

Samtliga planerade provpunkter inventerades förutom en (se figur 5) då vattendjupet på 15 m var för 
stort för den inventeringsmetod som användes. Denna punkt inventerades emellertid vid 
kompletteringen 2017 (aktbilaga 205) då ingen växtlighet påträffades. 

 

Figur 5. Planerade provpunkter i Hammaren, röda utförda och ljusblå ej utförd. 

 

2.2 METOD STATUSBEDÖMNING 
Ekologisk kvalitetskvot (se kapitel 2.2 för beskrivning och uträkning), beräknades för samtliga tre 
områden, enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 1013:19 (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2013). Ekologisk kvalitetskvot har i denna rapport använts för en översiktlig 
jämförelse av status mellan flygskjutmålet Hammaren och de två referensområdena. Ekologisk 
kvalitetskvot används som metod för statusbedömning av makrofyter i sjöar och har tidigare använts 
för statusklassificering av delområden i Vättern (Vätternvårdsförbundet, 2015b). Kvoten beräknas först 
genom att samtliga påträffade arter inom inventerat område klassificeras och viktas genom beräkning 
av trofiindex (TMI) enligt formel: 

 



 
 

 

 
10256957 � KOMPLETTERING HAMMAREN | 11   

Trofiindexet används därefter för att räkna ut ekologisk kvalitetskvot (Ek) per område enligt formel: 

 

Den ekologiska kvoten omvandlas därefter till en statusklass med hjälp av tillhörande gränsvärden 
(tabell 1). 

 

Tabell 1. Gränsvärden för bedömning av status/ekologisk kvot (Havs- och vattenmyndigheten, 2013) . 

  

 

Statusbedömning utifrån ekologisk kvot baseras på arternas känslighet och artrikedom vilket ger en 
indikation på habitatets vattenkvalitet. Habitatkvalitet kan dock bedömas utifrån andra parametrar. 
Kärlväxthabitat är exempelvis viktiga lek och uppväxthabitat för fisk och växtligheten samtidigt som de 
ger skydd åt olika organismer och även minskar bottenerosion och uppgrumling. Kvaliteten på 
habitatet är då i stället relaterad till hur väl det fyller dessa funktioner och inte till vilka arter som finns 
där. Kvaliteten på ett makrofythabitat kan då relateras till faktorer så som täckningsgrad, växthöjd och 
påväxt av fintrådiga alger. I denna rapport har habitatens kvalitet därmed också bedömts utifrån dessa 
faktorer (kap. 2.4.2) som ett komplement till den ekologiska kvalitetskvoten. 

 

2.3 RESULTAT 
Påträffade arter av kransalger sammanföll till stor del med de arter som hittats vid tidigare 
inventeringar utförda av Vätternvårdsförbundet i Breviken och Säbyviken (Vätternvårdsförbundet, 
Undervattensväxter Rapport 120, 2015b). Inga tidigare inventeringar av bottenhabitat har gjorts vid 
flygskjutmålet Hammaren (förutom WSP:s inventering 2017, FM2015-13010:22). Däremot har 
inventeringar gjorts strax norr om Hammaren i Kråksviken (Olsson, 2007). De arter som påträffats i 
Kråksviken överensstämmer med de arter som WSP observerat vid flygskjutmålet Hammaren. 

Vid Vätternvårdsförbundets inventering i Breviken och Säbyviken (Vätternvårdsförbundet, 
Undervattensväxter Rapport 120, 2015b) återfanns kransalger ner till ett djup på 4,8 respektive 3,9 m. 
WSP påträffade under sin inventering 2018 kransalger ned till ett maximalt djup på 10 m (största 
djuputbredningen vid flygskjutmålet Hammaren). Alla tre vikarna är vågexponerade och detta 
tillsammans med det faktum att kransalgernas utbredning sträckte sig till ett vattendjup av 10 m och 
utanför vikarnas mynningar tyder på att kransalgernas utbredning i Vättern inte är begränsad enbart till 
skyddade vikar. 

Ingen makrofauna observerades under inventeringen med undantag av en signalkräfta i Säbyviken vid 
provpunkt 14. 

 

Klass Ekologisk kvot 

Hög �������

God �������������

Måttlig ��������������

Otillfredsställande/ 
dålig

< 0,58



 
 

 
12 | 10256957 ��KOMPLETTERING HAMMAREN 

2.3.1 Säbyviken 
I Säbyviken hittades kransalger från 0,8 m (figur 6, figur 7) ner till som mest 4,3 m. Den högsta 
täckningsgraden (50% täckning av kransalger) observerades vid 4 m djup (se tabell 2). Kransalgerna 
var allmänt lågväxta med en maximal höjd på omkring 5 cm. Bottensubstratet varierade mellan 
provpunkterna, med förekomst av kransalger på mjuk- eller sandbotten. De provpunkter där 
kransalger inte påträffades dominerades av berg, block och sten (figur 8).  

 

 

 

Figur 6. Säbyviken, täckningsgrad av makrofyter och vattendjup vid provpunkterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2. Djup artsammansättning, täckningsgrad, växthöjd (Höjd cm), ytsubstrat och påväxt av trådalger för referensområde 1, 
Säbyviken. "Fint" ytsubstrat refererar till sand/mjukbotten. Påväxt trådalger:1 =viss förekomst, 4 =totalt övertäckt av tjockt lager. 
Provpunktsnummer refererar till Figur 3. 

Prov- Djup Artsamman- Täcknings- Höjd 
På växt 

Ytsubstrat (%) trådalger 
punkt (m) sättning grad(%) (cm) 

(1-4) 
2,5 0 Fint 10/ grus 60/ sten 30 2 

2 1,7 Borststräfse 5 5 Fint 10/ grus 70/ sten 20 2 
3 2, 1 Borststräfse 5 5 Fint 30/ grus 70 2 
4 1,7 0 Grus 60/ sten 40 2 
5 1,9 Borststräfse 30 5 Fint 70/ grus 30 0 
6 2, 1 Borststräfse 10 5 Fint 40/ grus 60 2 
7 1,7 0 Fint 50/grus 30/ sten 20 
8 0,8 Borststräfse 10 5 Fint 30/ grus 65/ sten 5 
9 1,0 Borststräfse 5 5 Fint 100 2 
10 0,8 Borststräfse Fint 30/ grus 35/ sten 35 2 
11 2,4 0 ---t Fint 20/grus 30/ sten 50 0 
12 4,0 Borststräfse/ 50 

Fint 40/ grus 60 
0 

skörsträfse 
13 4,3 Borststräfse/ 50 

5 Fint 35/ grus 65 
skörsträfse 

14 3,7 0 Grus 90/ sten 1 O 1 
15 3,7 0 Grus 80/ sten 20 0 
16 4,3 0 Grus 90/ sten 1 O 2 
17 3,9 0 Grus 45/ sten 55 
18 4,3 0 Berg 50/grus 25/ sten 25 1 
19 7,5 0 Grus 50/ sten 50 0 
20 5,6 0 Fint 20/ grus 80 0 

Figur 7. Säbyviken provpunkt 8, fläckvis förekomst av kransalger. Kransalgerna växer på sandbotten med viss påväxt av 
trådalger (främst på stenar). 
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Figur 8. Säbyviken provpunkt 18, Exempel på botten som utgörs av 50 % berg, 25 % större sten och 25 % små stenar, med 
påväxt av trådalger som vid detta område bedömdes till nivå 2 av 4. 

2.3.2 Breviken 
I Breviken hittades kransalger från 2, 1 till som mest 7,6 m djup (figur 9, figur 10). 

Täckningsgrad makrofyter 

0 <=50% 

@ 11-49% 

@ 1-1 0% 

• Ingen 

Breviken undersökningsområde 

Markering vid punkt avser djup i meter 

Figur 9. Breviken täckningsgrad makrofyter och vattendjup vid de inventerade provpunkterna. 
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Täckningsgraden av kransalger i Breviken varierade mellan som högst 80% och total avsaknad av 
växtlighet och högst i områden med hög andel sand/mjukbotten. Täckningsgraden var högst mellan 2 
och 5,5 m djup (tabell 3) och på djup över 8 m saknades växtlighet. 

 

Tabell 3. Djup artsammansättning, täckningsgrad, växthöjd (Höjd cm), ytsubstrat och påväxt av trådalger för referensområde 2, 
Breviken. ´)LQW´ ytsubstrat refererar till sand/mjukbotten. Påväxt trådalger:1 =viss förekomst, 4 =totalt övertäckt av tjockt lager. 
Provpunktsnummer refererar till Figur 4. 

 

Prov-
punkt

Djup 
(m)

Artsammansättning Täckning
sgrad (%)

Höjd 
(cm)

Ytsubstrat (%) Påväxt 
trådalger 
(1-4)

24 3,4 Borststräfse/skörsträfse >5 <5 Grus 60/ sten 40 1

25 5,2 Borststräfse/skörsträfse 30 <5
Fint 10/ grus 75/ 
sten 15

0

26 4,8 Skörsträfse 60 10 Fint 60/ grus 40 0

27 6,2
Borststräfse

10 5
Fint 50/ grus 30/ 
sten 20

0

28 5,6 0 <5 Fint 50/ grus 50 1
29 8 0 Fint 95/ grus 5 0

30 8,2 0
Fint 20/grus 40/ 
sten 40

1

31 7,6 Borststräfse <5 5 Fint 90/ grus 10 0
32 3,5 0 FInt 40/ grus 60 0
33 5,2 Borststräfse 10 Fint 50/ grus 50 0
34 5,2 Borststräfse 60 Fint 60/grus 40 0

35 4,2 Borststräfse 20
Fint 20/ grus 60/ 
sten 20 1

36 5,5 Borststräfse 80 5 Fint 80/grus 20 0

37 5 Borststräfse, skörsträfse, 
styvt braxengräs, hårslinga

60 5-15 Fint 50/ grus 50
2

38 3,9
Borststräfse/skörsträfse, 
hårslinga, braxengräs, 
strandpryl

50 10-15 Fint 95/ grus 5
0

39 4,5 Borststräfse, axslinga 60 10-15 Fint 65/ grus 35 0

40 3,2 Borst/papillsträfse 15 5-15
Fint 30/ grus 60/ 
sten 10 2

41 2,1 Borststräfse 50 5
Fint 50/ grus 25/ 
sten 25 1

42 3,5
Borststräfse, braxengräs, 
spädslinke, hårslinga

40
Fint 70/ grus 20/ 
sten 10 1
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Figur 10. Botten vid provpunkt 37, Breviken. Förekomst av kransalger med hög täckningsgrad (60%) med viss påväxt av 
trådalger, bottensubstrat bestående av sand/mjukbotten (fint material) 50%, grus 30% och småsten 20%. 
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2.3.3 Flygskjutmålet Hammaren 
Vid flygskjutmålet Hammaren förekom kransalger vid samtliga provpunkter utom en. Vattendjupet vid 
provpunkterna varierade mellan 2,6 och 10 m (figur 11, tabell 4) . Täckningsgraden var generellt låg 
(10% eller mindre vid 19 av totalt 31 punkter) och kransalgerna hade en maximal höjd på 10 cm (figur 
12). Bottensubstratet i Hammaren bestod mestadels av fint material (mellan 50-80% vid de 
inventerade punkterna), med inslag av små och större stenar (se tabell 4).  

 

 

Figur 11.Flygskjutmålet Hammaren, täckningsgrad av makrofyter och vattendjup vid provpunkterna. 

* Området har tidigare inventerats för ammunitionseffekter (Försvarsmakten, 2012, 4.sjöstriflj dnr 13 345:10182) vid 
flygskjutmålet, markeringen på kartan avser det område där högst andel ammunitionseffekter påträffats vid denna inventering. 
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Tabell 4. Djup artsammansättning, täckningsgrad, växthöjd, ytsubstrat och påväxt av trådalger samt påträffade 
DPPXQLWLRQVHIIHNWHU�I|U�+DPPDUHQ��´-´�LQQHElU�DWW�SnYl[WHQ�HM�NXQGH�EHG|PDV��´)LQW´ ytsubstrat refererar till sand/mjukbotten. 
Påväxt trådalger:1 =viss förekomst, 4 =totalt övertäckt av ett tjockt lager trådalger. Provpunktsnummer refererar till Figur 5. 

 

 

Kvarlämnade ammunitionseffekter observerades vid 12 provpunkter och motsvarades av totalt 35 
objekt (tabell 4). Påväxten av trådalger varierade mellan 0 till en täckningsgrad på 3 (4 = högsta nivå, 
tjockt heltäckande lager av trådalger). 

 

Prov-
punkt

Djup 
(m)

Artsamman-
sättning

Täcknings
grad (%)

Höjd 
(cm)

Ytsubstrat (%) Påväxt 
trådalger 
(1-4)

Påträffade 
effekter

1 3,9 Skörsträfse 70 <5 Fint 80/ grus 10/ sten 10 3

2
5,0 Borststräfse

20 Fint 50/ grus 25/ sten 25 3
8 raketer 40 x 5 
cm

3
4,9 Borststräfse

5 Fint 60/ grus 30 /sten 10 2
1 raket 1 m, 4 
raketer 40 x 5 cm

4 5,2 Bortsträfse <5 5-10 Fint 60/ grus 20/ sten 20 1

5
3,7

Skörsträfse, 
glans/mattslinke

40 Fint 70/ grus 20/ sten 10 1
3 skott 5 cm

6 2,6 Skörsträfse 30 Fint 50/ grus 20/ sten 30 1 Skott 5 cm

7
6,0 Sträfse

40
<5

FInt 70/ grus 15/ sten 15 1
4 raketer 40 x 5 
cm 

8
6,3 Sträfse

25
<5

Fint 70/ grus 20/ sten 10 1
Raket 40 x 5 cm, 
skott 5 cm

9
4,2 Sträfse

<5 Fint 30/ grus 10/ sten 60 2
2 rör 80 cm, raket 
40 x 5 cm

10 6,0 Skörsträfse 20 <5 Fint 40/ grus 10/ sten 50 1
11 7,3 Sträfse 10 <5 Fint 70/ grus 10/ sten 20 1
12 7,5 Skörsträfse 20 5-10 Fint 80/ grus 20 0
13 4,5 Skörsträfse 5 <5 Fint 20/ grus 30/ sten 60 2
14 7,1 Bortsträfse 5 <5 Fint 80/ grus 10/ sten 10 2
15 8,0 Glansslinke <5 5 FInt 80/ grus 10/ sten 10 0
16 5,2 Fint 35/ grus 35/ sten 30 2 Raket 40 x 5 cm
17 5,6 Sträfse <5 FInt 80/ grus 10/ sten 10 1
18 7,0 Slinke 10 Fint 70/ grus 20/ sten 10 1
19 8,4 Mattslinke 10 Fint 80/ grus 20 1

20
8,5 Sträfse

<5
10

Fint 80/ grus 10/ sten 10 1
Raket 50 x10, 
skott 30 x 5 cm

21 7,7 Sträfse <10 5-10 Fint 80/ grus 20 2
22 8,0 Sträfse 20 5-10 Fint 80/ grus 20 2
23 7,2 Sträfse 10 5-10 Fint 70/ grus 20/ stenar 10 2
24 8,0 Sträfse 50 5 Fint 70/ grus 10/ sten 20 1
25 6,7 Borststräfse <10 5-10 Fint 70/ grus 20/ sten 10 1

26
8,0

Borststräfse/ 
skörsträfse

10 Fint 80/ grus 10/ sten 10
1

27
9,2

Borststräfse/ 
skörsträfse

20 Fint 50/ grus 30/ sten 20 -
Raket 40 x 5 cm

28
8,0

Borststräfse/ 
skörsträfse

<5
Fint 80/grus 20 -

29 15,0 -

30
10,0

Borststräfse/ 
skörsträfse

5 Fint 50/ grus 25/ sten 25
-

31
8,0

Borststräfse/ 
skörsträfse

<5 Fint 50/ grus 20/ sten 30
- 4 skott 5 cm

32
9,9

Borststräfse/ 
skörsträfse

<5
Fint 95/ grus 5 -

Missil 0,5 m
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Figur 12. Provpunkt 6 i flygskjutmålet Hammaren, förekomst av 30% av kransalger. Bottensubstrat bestående av 
sand/mjukbotten (fint material) 50%, småsten 20% och större sten 30%. 

 

Det fanns inget samband mellan förekomst av ammunitionseffekter och förekomst eller avsaknad av 
kransalger (genomsnittlig täckningsgrad av kransalger för provpunkter med och utan 
ammunitionseffekter var cirka 16 %). Kransalger observerades vid vissa provpunkter växa ovanpå 
äldre ammunitionseffekter som blivit övertäckta med ett tunt lager sediment (se figur 14). 

2.4 STATUSBEDÖMNING NATURA 2000 HABITAT 

2.4.1 Ekologisk kvot 
Formel för uträkning av ekologisk kvot beskrivs i kapitel 2.2. Flygskjutmålet Hammaren får en 
ekologisk kvot på 0,83 vilket motsvarar måttlig ekologisk status, dock endast 0,04 enheter ifrån God 
ekologisk status (tabell 5). Breviken får en ekologisk kvot på 0,93 vilket innebär att den hamnar precis 
över gränsen för Hög ekologisk status. Säbyviken får en ekologisk kvot på 0,49 vilket motsvarar 
otillfredsställande/dålig ekologisk status (tabell 5).  

Den ekologiska kvoten indikerar vattenkvaliteten i området genom att ta hänsyn till olika arters 
känslighet. Statusen blir hög om artdiversiteten är hög och området hyser många känsliga arter. 
Artdiversiteten är generellt högre i grundare områden. Eftersom flygskjutmålet i huvudsak är beläget 
på relativt djupt vatten gäller statusen endast själva undersökningsområdet och inte hela viken. Det är 
troligt att viken där flygskjutsmålet Hammaren är beläget istället skulle ha fått en ekologisk kvot som 
motsvarar åtminstone en god ekologisk status om inventeringen gjorts ända upp till strandzonen. 

Vid statusklassificering genom ekologisk kvot ska en kompletterande kontrollmetod användas vid de 
fall då den ekologiska kvoten ligger mindre än 0,05 enheter ifrån nästa statusklass (vid gränser mellan 
statusklasser hög och god eller god och måttlig). Vid dessa fall ska klassificeringen betraktas som 
osäker och en ytterligare kontrollmetod bör användas (Havs- och vattenmyndigheten, 2013). Denna 
ytterligare kontrollmetod är dock inte relevant i detta fall eftersom inventeringen är förlagd endast till 
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den del av viken som utgör flygskjutmålet (strandnära arter förbises därmed i bedömningen). Något 
behov av närmare utredning av viken föreligger således inte här. 

Statusbedömningen ska därmed framförallt användas som en jämförelse mellan 
undersökningsområdet vid flygskjutmålet Hammaren och de två referensområdena och inte för 
jämförelse med tidigare bedömd status i andra vikar. Vid Vätternvårdsförbundets tidigare inventeringar 
har Breviken fått hög ekologisk status (hög också i denna studie) medan Säbyviken tidigare bedömts 
ha god ekologisk status (otillfredsställande/dålig i denna studie). 

Ytterligare en osäkerhet i bedömning av ekologisk kvot för flygskjutmålet Hammaren är kopplad till att 
botten inte fick vidröras av säkerhetsskäl, vilket gör att vissa befintliga arter av kransalger kan ha 
missats. 

Tabell 5. Statusbedömning per inventerat område. 

 

2.4.2 Habitatkvalitet 
Kransalgerna i samtliga tre inventerade vikar var lågvuxna, vilket kan förklaras av att de växer i 
exponerade miljöer (Henricson et al, 2006). Växthöjden var lägst i Säbyviken (maximal höjd 5 cm), låg 
i Hammaren (maximal höjd 10 cm men generellt 5 cm) och något högre i Breviken (maximal höjd 15 
cm men generellt 10 cm). Täckningsgraden av kransalger var också högre i Breviken jämfört med 
Hammaren och Säbyviken och påväxten av fintrådiga alger var lägre (tabell 6).  

Den vik som skiljer ut sig mest från de andra två är därmed Breviken. Täckningsgraden och växt-
höjden för kransalger är högst i Breviken, påväxten av trådalger är lägst och artrikedomen högst. Den 
högre växthöjden indikerar att Breviken är mer skyddad från exponering (vågor och vind) än de andra 
vikarna. Den högre täckningsgraden av kransalger är kopplad till bottensubstratet (högre procentuell 
förekomst av sand och mjukbotten). Den lägre graden av påväxt av fintrådiga alger indikerar också en 
god vattenkvalitet.  

Täckningsgrad, växthöjd och påväxt av fintrådiga alger skiljer sig ej avsevärt mellan flygskjutmålet 
Hammaren och Säbyviken, vilket tyder på att förutsättningarna i de två vikarna är likartade. 
 

Tabell 6. Medelvärden av täckningsgrad av kransalger och påväxt av trådalger (se stycke 2.1 för förtydligande). 

 

Lokal Arter Indikatorvärde Viktfaktor Ekologisk kvot Klass
Hammaren Borststräfse 2 0,5 0,80 Måttlig

Skörsträfse 6 0,9
Glans/mattslinke 10 1

Breviken Borststräfse 2 0,5 0,93 Hög
Skörsträfse 6 0,9
Glans/mattslinke 10 1
Hårslinga 9 0,9
Styvt braxengräs 9 0,9

Säbyviken Borststräfse 2 0,5 0,49

Skörsträfse 6 0,9

Otillfredsställande/
dålig

Lokal Täckningsgrad (%) Påväxt trådalger (1-4)
Hammaren 14,0 1,35
Breviken 29,2 0,5
Säbyviken 8,7 1,1
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2.5 SLUTSATSER KOMPLETTERANDE HABITATUNDERSÖKNING 
Skillnaden i ekologisk kvalitetskvot och habitatkvalitet mellan Natura 2000 habitaten vid flygskjutmålet 
Hammaren och de två referensområdena bedöms inte bero på befintlig verksamhet vid flygskjutmålet 
(vilket styrks av att det inte var någon skillnad i täckningsgrad mellan provpunkter med och utan 
ammunitionseffekter, se vidare resonemang i kapitel 3.1). Skillnaderna bedöms i stället bero på 
faktorerna exponering (vågor och vind), bottensubstrat och vattenkvalitet. Kransalgerna växer på 
mjuk- eller sandbotten och saknas helt på bottnar med grövre substrat. Kransalgernas växthöjd är 
relaterad till exponeringsgraden med generellt mer lågväxta populationer i exponerade områden än i 
skyddade vikar.  

Följande slutsatser från den kompletterande habitatsundersökningen och statusbedömningen: 

x I alla tre inventerade vikar är växthöjden och täckningsgraden av kransalger låg vilket gör att 
habitatskvaliteten i form av skydd för akvatiska organismer och som lek och uppväxtplats för 
fisk bedöms som låg. Den relativt låga växthöjden är med största sannolikhet relaterad till att 
alla tre vikarna är exponerade för vågor och vind.  

x Natura 2000 habitatet i Breviken har högre status både gällande ekologisk kvot och 
habitatkvalitet än Säbyviken och flygskjutmålet Hammaren. Den högre statusen i Breviken 
bedöms vara kopplad framför allt till mer fördelaktiga bottenförhållanden. 

x Täckningsgrad, växthöjd och påväxt av fintrådiga alger skiljer sig ej avsevärt mellan 
flygskjutmålet Hammaren och Säbyviken vilket tyder på att förutsättningarna i de två vikarna 
är likartade. 

x Eftersom inventeringen avgränsades till att gälla det område i Hammaren som kommer att 
påverkas av framtida verksamhet är det inte möjligt att direkt jämföra status mellan Hammaren 
och tidigare statusbedömningar gjorda av Vätternvårdsförbundet.  

3 BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS PÅVERKAN 
PÅ NATURA 2000 

Området i flygskjutmålet Hammaren definieras enligt bevarandeplanen som Natura 2000 typ 3130. 
Inom målområdet påträffades emellertid inga av de arter som karaktäriserar Natura 2000 typ 3130. 
Däremot påträffades flera av de arter som karaktäriserar Natura 2000 typ 3140. Konsekvensbedöm-
ningarna görs därför främst med avseende på Naturtyp 3140 och bedöms utifrån den i bevarande-
planen definierade arealen för denna naturtyp i hela Vättern. Konsekvensbedömningen görs också 
utifrån relevanta arter upptagna i artdirektivet (nissöga-1149 och stensimpa-1163).  

Bedömningen av verksamhetens påverkan på Natura 2000 görs enligt domstolens önskemål: 

- Utbredning och status hos förekommande livmiljötyper inom målområdet beskrivs och sätts i 
relation till förekomst och status av samma naturtyp i närområdet (genom jämförelse med 
referensområden) samt till arealen av samma naturtyper inom hela Natura 2000-området.  

- Mängden ammunition som genom ansökt verksamhet kan komma att tillkomma 
förekommande livsmiljötyper redovisas per år och den totala påverkan på förekommande 
livsmiljöer hanteras både för målområdet och i relation till den totala arealen av samma 
habitatstyp inom hela Natura 2000-området Vättern.  

Konsekvenser av verksamheten i ett 10 och 20-års perspektiv har valts som referenspunkt för 
beskrivning av verksamhetens påverkan. Bedömningen avser ansökt verksamhet vilket omfattar all 
verksamhet i området (ansökt verksamhet ersätter befintlig verksamhet), bedriven av Försvarsmakten, 
av betydelse för aktuella livsmiljötypers bevarandestatus.  
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3.1 PÅVERKAN FRÅN TIDIGARE VERKSAMHET 

3.1.1 Historisk påverkan 
Bottenhabitatets historiska utbredning och kvalitet vid Flygskjutmålet Hammaren är omöjliga att 
bedöma eftersom inga tidigare inventeringar gjorts i området. Möjliga historiska påverkansfaktorer är 
habitatsförlust till följd av kvarlämnade ammunitionseffekter på botten (nedskräpning), läckage av 
metaller från ammunitionsrester och uppgrumling. Habitatsförlusten den enda påverkansfaktor som 
bedöms som relevant eftersom: 

1. Vätternvårdsförbundets beräkningar (Vätternvårdsförbundet, 1995; Vätternvårdsförbundet, 
2015a) indikerar att utlakning av metaller från kvarlämnad ammunitionen vid flygskjutmålet är 
försumbar i förhållande till det totala tillskottet av metaller till Vättern från andra källor. 

2. Uppgrumling av sediment från bottnen vid flygskjutmålet bedömts som låg då området 
domineras av en transportbotten med avsaknad av betydande ackumulation av sediment (se 
tidigare komplettering, aktbilaga 205). 

3.1.2 Habitatsförlust tidigare verksamhet 
Försvarsmakten utförde under år 2012 (4.sjöstriflj dnr 13 345:10182) en översiktlig rekognosering av 
ammunitionseffekter på botten vid flygskjutmålet Hammaren (Försvarsmakten, 2012). Merparten av 
ammunitionseffekterna hittades i ett område cirka 1300 x 850 m på djup mellan 3 och 10 m (figur 13). 
Vid kanterna mot utsidan av målområdet minskar mängden ammunitionseffekter markant och endast 
enstaka objekt hittades. Antalet ammunitionseffekter i genomsökt område uppskattades till mer än 
3000 av olika typer i storleksordningen 30 mm upp till övningsbomber på 15 kg. 

 



12 

1· 
I 

4.SfOSUldstt 
EOOASU 

Figur 13. Hela målområdet samt det område som under 2012 rekognoserades av Försvarsmakten i avsikt att kartera 
kvarvarande ammunitionseffekter på botten. "A" i kartan motsvarar inventerade kvarlämnade effekter. 

Uppskattningen av habitatsförlust till följd av kvarvarande ammunitionseffekter har gjorts utifrån 
beräkning av den totala bottenyta som upptas av de ammunitionseffekter som observerades under 

WSP:s inventering. Ytan uppgår till totalt ca 1 m2 (storleken på observerade ammunitionseffekter är 
redovisad i tabell 4). Den totala inventerade bottenytan (fördelat på 31 provpunkter) uppgår till ca 

400 m2 (31 x 12,5 m2
, se kap. 2.1 ). Den procentuella andelen bottenyta som upptas av tidigare 

kvarlämnade effekter uppgår då till uppskattningsvis 0,25%. Ammunitionseffekter som ligger begravda 

i sedimentet ingår inte i denna beräkning men dessa är heller inte relevanta för bedömningen av 
habitatsförlust eftersom de inte begränsar utbredningen av kransalger (WSP noterade under 

inventeringen påväxt av kransalger direkt på äldre ammunitionseffekter (figur 14). 
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Figur 14. Påväxt av kortvuxna kransalger på ammunitionseffekt (markerad med röd pil), provpunkt 8 i Hammaren. 

WSP:s bedömning är att utbredning, växthöjd och täckningsgrad av kransalger begränsas av 
bottensubstrat (de växer på mjukbotten och sand), exponering (vågor och vind), vattendjup och 

vattenkvalitet och inte av den militära skjutverksamhet som pågår i området. Bedömningen baseras på 
att det inte finns några skillnader i täckningsgrad av kransalger mellan provpunkter med 

ammunitionseffekter på botten och provpunkter utan ammunitionseffekter på botten, eller mellan 
undersökta referensområden och Hammaren för provpunkter med liknande bottentyp och vattendjup. 

3.2 PÅVERKANSFAKTORER ANSÖKT VERKSAMHET 
Beskrivna påverkansfaktorer relaterar till ansökt verksamhet enligt ansökningshandlingarna för 
verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren inskickade 2012-04-13 (Tillståndsansökan Flygskjutmålet 
Hammaren, beteckning 24 643: 60645, kapitel 2 Verksamhetsbeskrivning). Ansökt verksamhet 

omfattar illl verksamhet i området, bedriven av Försvarsmakten, av betydelse för aktuella 

I ivsm i lj ötypers bevarandestatus. 

Den ansökta verksamhetens potentiella påverkan på Natura 2000-habitatet Vättern och mer 

specificerat naturtypen 3130, 3140 och associerade arter upptagna i artdirektivet (nissöga - 1149 
samt stensimpa- 1163) bedöms vara begränsad till följande faktorer: 

1. Habitatsförlust till följd av kvarlämnade ammunitionseffekter på botten 
2. Läckage av metaller från ammunitionsrester 

3. Uppgrumling 

Bedömning av relevansen av dessa påverkansfaktorer beskrivs nedan i kapitel 3.2.1-3.2.3. 

3.2. 1 Habitatsförlust ansökt verksamhet 
Den mängd ammunition som kan komma att tillföras området enligt tillståndsansökan och tillstånds

beslut kommer maximalt att uppgå till 44 000 skott finkalibrig ammunition, 25 000 skott grovkalibrig 
ammunition och 150 övningsraketer per år. Med ett konservativt antagande att samtliga ammunitions

effekter stannar kvar på bottenytan (ingen översedimentation) skulle detta innebära en förlust av 
naturligt habitat om en yta på 513 m2 efter 10 års verksamhet och 1026 m2 efter 20 års verksamhet 

(tabell 7). Beräkningarna baseras på att finkalibrig ammunition motsvaras av ammunitionseffekter som 
är 1 x 2 cm stora, grovkalibrig av ammunition motsvaras av dimension 1 x 5 cm och övningsraketer av 

dimension 5 x 40 cm. Övningsraketernas storlek baseras på storleken på de raketer som 
observerades vid Hammaren under inventeringen i augusti. Detta bör ses som ett konservativt 
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antagande eftersom dimensionen på ammunition i ansökningshandlingarna för verksamhet vid 
flygskjutmålet Hammaren inskickade 2012-04-13 (Tillståndsansökan Flygskjutmålet Hammaren, 
beteckning 24 643: 60645, kapitel 2 Verksamhetsbeskrivning) avser mindre dimensioner än de som 
använts i beräkningarna. 

Ovanstående beräkningar förutsätter som tidigare nämnts att samtliga ammunitionseffekter stannar 
kvar på bottenytan. Till följd av viss sedimentation är det emellertid troligt att åtminstone den 
finkalibriga ammunitionen och till största delen även den grovkalibriga ammunitionen sedermera 
begravs i sedimentet (vilket styrks av att det framför allt var större ammunitionseffekter i form av 
raketer som observerades vid inventeringen).  
 

Tabell 7. Det maximala antalet ammunitionseffekter per typ och år, deras storlek, samt maximalt påverkad yta per år och efter 
10 respektive 20 år. Beräkningar av habitatsförlust bygger på en konservativ beräkning och förutsätter att samtliga 
ammunitionseffekter stannar kvar på bottenytan, att ingen sedimentation sker. 

Typ av effekter Antal effekter 
per år 

Storlek 
(cm) 

Habitatsförlust 
per år (m 2) 

Habitatsförlust 
10 år (m2) 

Habitatsförlust 
20 år (m2) 

Finkalibrig 
ammunition 

44 000 1 x 2 cm 8,8 88 176 

Grovkalibrig 
ammunition 

25 000 1 x 5 cm 12,5 125 250 

Övningsraketer 150 5 x 40 cm 30 300 600 

3.2.2 Läckage från metaller ansökt verksamhet 
Försvarsmakten har åtagit sig att all ammunition ska vara blyfri. Detta åtagande kommer som en följd 
av att flera remissinstanser, enskilda berörda och föreningar i yttranden har oroat sig för utlakning av 
bly till Vättern som är en dricksvattentäkt. Ingen möjlig påverkan till följd av utlakning av bly är därmed 
relevant.  

Vätternvårdsförbundets beräkningar (Vätternvårdsförbundet, 1995; Vätternvårdsförbundet, 2015a) 
(meddelade Miljöprövningsdelegationen i målet) indikerar dessutom att utlakning av metaller från 
ammunitionen i Hammaren är försumbar i förhållande till det totala tillskottet av metaller till Vättern från 
andra källor. WSP ser ingen anledning till att ifrågasätta dessa beräkningar och gör därmed bedöm-
ningen att påverkan av Natura 2000-området till följd av den ansökta verksamhetens läckage av 
metaller till omgivningen är försumbar. 

3.2.3  Uppgrumling ansökt verksamhet 
Undersökningen av ytsediment som genomfördes år 2017 visar på en starkt övervägande grusig och 
sandig botten. Detta indikerar att undersökningsområdet domineras av en transportbotten med en låg 
ackumulation av sediment. Enligt SMHI:s utredning i samband med kompletteringen 2017 (se bilaga 
till rapport i aktbilaga 205, dnr FM2015-13010:22) kommer potentiellt suspenderat material 
(uppgrumlat sediment) till följd av verksamheten inom flygskjutmålet under 85% av tiden under året att 
föras ut ur viken vid Enebågsudden mot djupare vatten.  

WSP:s bedömning är därmed att ansökt verksamhet med stor sannolikhet inte medför betydande 
påverkan på Natura 2000-värden på grund av uppgrumling av sediment (eftersom ackumulationen av 
sediment är låg). Denna bedömning delas även av Vätternvårdsförbundet (aktbilaga 213). Vidare är 
WSP:s bedömning (vilken också överensstämmer med Vätternvårdsförbundets synpunkt) att eventuell 
uppgrumling inom flygskjutmålet Hammaren rimligen är högre från naturliga strömförhållanden. 
Därmed finns heller ingen skälig anledning till att den tillståndssökta verksamheten skulle medföra en 
försämring av naturtypen 3140 (eller 3130) till följd av uppgrumling. 
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3.3 BEDÖMNING KONSEKVENSER FÖR NATURA 2000-OMRÅDET 
OCH ARTER UPPTAGNA I ARTDIREKTIVET 

Området i Hammaren definieras enligt bevarandeplanen som Natura 2000-typ 3130. Vid de 
kompletterande inventeringarna 2017 (aktbilaga 205, dnr FM2015-13010:22) och 2018 (aktuell 
komplettering) påträffades dock inga av de arter som karaktäriserar Natura 2000-typ 3130. 
Konsekvenser relaterade till naturtyp 3130 blir därmed irrelevanta eftersom områdets värde som 
naturtyp 3130 är obefintligt (till följd av att inga av de arter som karaktäriserar naturtypen hittats). 
Möjligen kan grundare områden i viken karaktäriseras som Natura 2000-typ 3130, men eftersom 
ammunitionseffekterna beräknas hamna utanför de grunda områdena påverkas inte dessa områden 
av verksamheten. WSP:s bedömning är att området som utgörs av flygskjutmålet Hammaren bör 
omdefinieras till att tillhöra naturtypen 3140. Bedömningar av konsekvenser av habitatsförlust i 
förhållande till naturtypens sammanlagda area har därmed gjorts främst utifrån naturtyp 3140, även 
om resonemanget och beskrivna konsekvenser också i lika hög grad gäller för naturtyp 3130. 

Då påverkan i form av läckage av metaller och uppgrumling vid flygskjutsmålet Hammaren enligt ovan 
(kap. 3.2.2- 3.2.3) bedömts som obetydlig, bedöms dessa påverkansfaktorer heller inte medföra några 
negativa konsekvenser för utredda naturtyper (3130 och 3140), eller typiska arter för Natura 2000-
området (nissöga- 1149, och stensimpa- 1163).  

Konsekvenser av ansökt verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren bedöms därmed begränsas till den 
habitatsförlust av naturtypen 3140 och/eller påverkan på skyddade arter (nissöga, stensimpa) som 
orsakas av förlust av naturligt bottenhabitat till följd av kvarlämnade ammunitionseffekter på botten 
(habitatsförlust, se kap 3.2.1).  

För att uppskatta hur stora konsekvenser verksamheten kan komma att ge upphov till sätts 
habitatsförlusten i relation till den totala arealen av Natura 2000-typ 3140 både lokalt i Hammaren och 
i hela Vättern (definierad areal för Natura 2000-typ 3140 i bevarandeplanen). 

Den maximala ytan som kan komma att upptas av ammunitionseffekter är uppskattningsvis 51 m2 per 
år vilket innebär 513 respektive 1026 m2 efter 10 och 20 års verksamhet. Området vid flygskjutmålet 
Hammaren som WSP inventerade 2018 är ca 2,4 km2 stort och omfattar det område där flest 
ammunitionseffekter hittats och beräknas hamna. Den procentuella minskningen av arealen av 
bottenytan, relaterat till det inventerade området i Hammaren och arealen för Natura 2000-typ 3140 i 
hela Vättern redovisas i tabell 8. 
 

Tabell 8. Total procentuell påverkad yta per år och efter 10 respektive 20 år relaterat till undersökningsområdet vid 
flygskjutmålet Hammaren samt den totala arealen av Natura 2000 typ 3140 i Vättern. Nedan beräkningar förutsätter en 
konservativ ansats där samtliga ammunitionseffekter stannar kvar på bottenytan (ingen översedimentation). 

 

Konsekvens 

 

Natura 2000 typ 3140 

Flygskjutmålet Hammaren  

(undersökningsområde) 

Per år (% av total areal) 0,00005 0,002 

10 år (% av total areal) 0,0005 0,02 

20 år (% av total areal) 0,001 0,04 

 

Enligt WSP:s beräkningar (gjorda utifrån konservativa antaganden) kommer habitatsförlusten till följd 
av kvarlämnade ammunitionseffekter, efter 20 års verksamhet, att uppgå till ca 0,04 % i området som 
påverkas av framtida verksamhet (avgränsat till undersökningsområdet för denna komplettering). Den 
regionala habitatsförlusten bedöms till 0,001 % relaterat till arealen av naturtyp 3140 (enligt 
bevarandeplanen) för hela Vättern. Den totala arealen som hör till Natura 2000-typ 3140 är enligt 
bevarandeplanen 9921 ha (99,21 km2) även om detta endast omfattar arealen i södra Vättern 
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eftersom det endast är i detta område som naturtypen finns beskriven. Både tidigare inventeringar 
gjorda av Vätternvårdsförbundet och WSP:s inventeringar 2017 och 2018 visar dock att naturtypen 
även finns i andra delar av Vättern. Följaktligen är därför arealen för Natura 2000-typ 3140 troligen 
betydligt större än vad som beskrivs i bevarandeplanen. Den procentuella förlusten av bottenyta i 
förhållande till arealen av naturtypen i Vättern är därför sannolikt ännu mindre omfattande än det som 
redovisas i tabell 8. 

Om området vid flygskjutmålet Hammaren i stället klassas som Natura 2000-typ 3130 blir den 
procentuella minskningen av bottenhabitat relaterat till naturtypens utbredning ännu mindre. I 
förhållande till naturtypens utbredning lokalt (baserat på en areal av 59 318 ha i Västra Vättern, 
bevarandeplanen) blir den procentuella minskningen av bottenyta 0,0002 % och i förhållande till 
naturtypens utbredning i hela Vättern blir minskningen 0,00006 % (baserat på en areal av 59 318 ha i 
Västra Vättern, bevarandeplanen) efter 20 års verksamhet. 

Ovan beräkningar förutsätter att samtliga ammunitionseffekter stannar kvar på bottenytan. Till följd av 
sedimentation och vågexponering är det emellertid mest troligt att åtminstone den finkalibriga 
ammunitionen och till största delen även den grovkalibriga ammunitionen begravs i sedimentet relativt 
fort (vilket styrks av att det framför allt var större ammunitionseffekter i form av raketer som 
observerades vid inventeringen). Den påverkade ytan minskar då till att endast gälla den bottenyta 
som tas i anspråk av övningsraketer. Habitatsförlusten i förhållande till den totala arealen av Natura 
2000-typen 3140 minskas då ungefär med hälften. 

Utifrån ovan resonemang gör WSP bedömningen att habitatsförlusten till följd av kvarlämnad 
ammunition är obetydlig både på lokal och på regional nivå. Detta oavsett om området vid 
flygskjutmålet Hammaren definieras som naturtyp 3130 eller 3140. Då habitatsförlusten är så pass 
marginell i förhållande till tillgänglighet på habitatet bedöms även potentiella negativa konsekvenser 
för arter upptagna i artdirektivet (nissöga -1149 och stensimpa- 1163) som obetydliga. Detta grundar 
sig i att relevanta negativa konsekvenser för dessa arter bedöms begränsas till habitatsförlust till följd 
av verksamheten (som därmed skulle innebära förlust av lekhabitat och uppväxtlokaler).  

Vad gäller nissöga och stensimpa sammanfaller denna bedömning med Vättervårdsförbundets 
EHG|PQLQJ��DNWELODJD������GlU�I|OMDQGH�QRWHUDV��´Expertbedömning utifrån andra underlag, 
fiskarternas allmänna status i Vättern och där tillhörande krav mm är att verksamheten troligen inte 
påverkar arterna´�� 

3.4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
Historisk påverkan från befintlig verksamhet begränsas till ianspråktagande av bottenhabitat till följd av 
kvarlämnade ammunitionseffekter. Den yta som kvarlämnade ammunitionseffekter upptar inom 
flygskjutmålet uppgår uppskattningsvis till högst 0,25% av flygskjutmålets botten. Denna yta bedöms 
som marginell i förhållande till tillgängligt habitat. Naturtypens utbredning, täckningsgrad och växthöjd 
begränsas framförallt av exponering, bottensubstrat, vattendjup och vattenkvalitet (tillgång på 
närsalter). Dessa faktorer är också avgörande för skillnader i ekologisk kvot och habitatkvalitet mellan 
Hammaren och de två undersökta referensområdena. Den kompletterande inventeringen indikerar 
därmed att den historiska verksamheten inte har påverkat den nuvarande statusen av habitatet i 
Hammaren. 

Bedömningen avser ansökt verksamhet vilket omfattar all verksamhet, bedriven av Försvarsmakten i 
området, av betydelse för aktuella livsmiljötypers bevarandestatus. Relevant påverkan av habitatet till 
följd av ansökt verksamhet bedöms begränsas till den habitatsförlust som uppkommer till följd av 
kvarlämnade ammunitionseffekter på botten. Detta beror på att: 

1. Konsekvenser orsakade av läckage från metaller anses som irrelevanta eftersom 
Försvarsmakten åtagit sig att all ammunition ska vara blyfri och eftersom utlakning av metaller 
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från ammunitionen i Hammaren tidigare bedömts som försumbar i förhållande till det totala 
tillskottet av metaller till Vättern från andra källor (se kapitel 3.2.2). 

2. Konsekvenser orsakade av uppgrumling till följd av ansökt verksamhet anses obetydliga 
jämfört med den uppgrumling som idag uppkommer naturligt från vågexponering och 
strömmar inom viken (se kapitel 3.2.3). 

Det ska dock noteras att WSP inte själva utfört en spridningsberäkning av metaller från kvarlämnade 
ammunitionseffekter från historisk eller ansökt verksamhet. 

Den ansökta verksamhetens potentiella negativa konsekvenser på Natura 2000-habitaten i Vättern 
och mer specificerat naturtypen 3130, 3140, men även associerade arter upptagna i artdirektivet 
(nissöga ± 1149 samt stensimpa- 1163) bedöms därmed begränsade till den habitatsförlust som 
uppkommer genom kvarlämnande av ammunitionseffekter inom flygskjutmålet. 

Habitatsförlusten bedöms som marginell både på lokal och på regional nivå (tabell 8) för den totala 
arealen av Natura 2000-typen 3140 i Vättern. Detta gäller även om habitatet istället definieras som 
naturtyp 3130. Verksamheten vid flygskjutsmålet Hammaren bedöms heller inte påverka uppfyllande 
av bevarandemålen för berörda naturtyper och skyddade arter. 

Bedömningen baseras på att framtida konsekvenser orsakade av ianspråktagande av bottenyta till 
följd av ammunitionseffekter på botten beräknas bli marginell och uppgå till som mest någon 
hundradels procent inom Hammaren och vara ännu mer marginellt för naturtyperna 3140 eller 3130 
totalt inom Vättern.  
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PROVPUNKT 4. 

5% täckningsgrad av 
kransalgen borststräfse Chara 
aspera. Ytsubstrat bestående 
av 60% sand, 20% småsten och 
20% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 4. 
Djupet var 5,2 meter och inga 
ammunitionseffekter 
påträffades. 

PROVPUNKT 5. 

40% täckningsgrad av 
kransalgerna skörsträfse Chara 
globularis och glans-/mattslinke 
Nitella flexilis/opaca. Ytsubstrat 
bestående av 70% sand, 20% 
småsten och 10% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 4. 
Djupet var 3,7 meter och 3 st 
mindre ammunitionseffekter 
påträffades. 

PROVPUNKT 6. 

30% täckningsgrad av 

kransalgen skörsträfse Chara 

globularis. Ytsubstrat bestående 

av 50% sand, 20% småsten och 

30% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 4. 

Djupet var 2,6 meter och 1 st 

mindre ammunitionseffekt 

påträffades. 



 

 

     

 

     

 

    

 

PROVPUNKT 7. 

40% täckningsgrad av lågt 

växande kransalger skörsträfse 

Chara globularis/borststräfse 

Chara aspera. Ytsubstrat 

bestående av 70% sand, 15% 

småsten och 15% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 4. 

Djupet var 6,0 meter och 4 st 

ammunitionseffekter 

påträffades. 

PROVPUNKT 8. 

25% täckningsgrad av mycket 
lågvuxna kransalger skörsträfse 
Chara globularis/borststräfse 
Chara aspera. Ytsubstrat 
bestående av 70% sand, 20% 
småsten och 10% block.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 4. 
Djupet var 6,3 meter och 2 st 
ammunitionseffekter 
påträffades, en liten och en 
större. 

PROVPUNKT 9. 

<5% täckningsgrad av mycket 
lågvuxna kransalger 
skörsträfse Chara 
globularis/borststräfse Chara 
aspera. Ytsubstrat bestående 
av 30% sand, 10% småsten, 
40% större sten och 20% block.  

Påväxt av trådalger nivå 2 av 4. 
Djupet var 4,2 meter och 3 st 
ammunitionseffekter 
påträffades, varav två små och 
en större. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVPUNKT 10. 

20% täckningsgrad av 

kransalgen skörsträfse Chara 

globularis. Ytsubstrat bestående 

av 40% sand, 10% småsten, 

30% större sten och 20% block.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 4. 

Djupet var 6,0 meter och inga 

ammunitionseffekter 

påträffades. 

PROVPUNKT 11. 

10% täckningsgrad av mycket 

lågvuxna kransalger 

skörsträfse Chara 

globularis/borststräfse Chara 

aspera. Ytsubstrat bestående 

av 70% sand, 10% småsten 

och 20% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 4. 

Djupet var 7,3 meter och inga 

ammunitionseffekter 

påträffades. 

PROVPUNKT 12. 

20% täckningsgrad av 

kransalgen skörsträfse Chara 

globularis. Ytsubstrat 

bestående av 80% sand och 

20% småsten.  

Ingen påväxt av trådalger 

påträffades. Djupet var 7,5 

meter och inga 

ammunitionseffekter 

påträffades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

PROVPUNKT 13. 

5% täckningsgrad av lågvuxna 

kransalger av arten skörsträfse 

Chara globularis. Ytsubstrat 

bestående av 20% sand, 30% 

småsten, 50% större sten och 

10% block.  

Påväxt av trådalger nivå 2 av 4. 

Djupet var 4,5 meter och inga 

ammunitionseffekter 

påträffades. 

PROVPUNKT 14. 

5% täckningsgrad av lågvuxna 

kransalger typen skörsträfse 

Chara globularis/borststräfse 

Chara aspera. Ytsubstrat 

bestående av 80% sand, 10% 

småsten och 10% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 2 av 4. 

Djupet var 7,1 meter och inga 

ammunitionseffekter 

påträffades. 

PROVPUNKT 15. 

<5% täckningsgrad av 

lågvuxna kransalger av arten 

glans-/mattslinke Nitella 

flexilis/opaca. Ytsubstrat 

bestående av 80% sand, 10% 

småsten och 10% större sten.  

Ingen påväxt av trådalger 

påträffades. Djupet var 8,0 

meter och inga 

ammunitionseffekter 

påträffades. 



 

 

   

 

   

 

 

PROVPUNKT 16. 

Inga kransalger påträffades. 

Ytsubstrat bestående av 35% 

sand, 35% småsten och 30% 

större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 2 av 4 

(övertäcks av sedimenterat 

material). Djupet var 5,2 meter 

och en ammunitionseffekt 

påträffades. 

PROVPUNKT 17. 

<5% täckningsgrad av 

lågvuxna kransalger av arten 

glansslinke Nitella flexilis. 

Ytsubstrat bestående av 80% 

sand, 10% småsten och 10% 

större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 4. 

Djupet var 5,6 meter och inga 

ammunitionseffekter 

påträffades. 

PROVPUNKT 18. 

10% täckningsgrad av 

kransalgerna glans-/mattslinke 

Nitella flexilis/opaca. Ytsubstrat 

bestående av 70% sand, 20% 

småsten och 10% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 4. 

Djupet var 7,0 meter och inga 

ammunitionseffekter 

påträffades. 



 

 

 

 

 

 

PROVPUNKT 19. 

10% täckningsgrad av 

kransalgen mattslinke Nitella 

opaca. Ytsubstrat bestående 

av 80% sand, 10% småsten 

och 10% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 

4. Djupet var 8,4 meter och 

inga ammunitionseffekter 

påträffades. 

PROVPUNKT 20. 

<5% täckningsgrad av 

kransalger av typen 

skörsträfse Chara 

globularis/borststräfse Chara 

aspera. Ytsubstrat bestående 

av 80% sand, 10% småsten 

och 10% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 

4. Djupet var 8,5 meter och 

två ammunitionseffekter 

påträffades, varav en syns på 

bild och är av den största 

typen som påträffades. 

PROVPUNKT 21. 

<10% täckningsgrad av 

kransalger av typen 

skörsträfse Chara 

globularis/borststräfse Chara 

aspera. Ytsubstrat bestående 

av 80% sand och 20% 

småsten.  

Påväxt av trådalger nivå 2 av 

4. Djupet var 7,7 meter och 

inga ammunitionseffekter 

påträffades. 



 

 

 

 

 

 

 

PROVPUNKT 22. 

20% täckningsgrad av 

kransalger av typen 

skörsträfse Chara 

globularis/borststräfse Chara 

aspera. Ytsubstrat bestående 

av 80% sand och 20% 

småsten.  

Påväxt av trådalger nivå 2 av 

4. Djupet var 8,0 meter och 

inga ammunitionseffekter 

påträffades. 

PROVPUNKT 23. 

10% täckningsgrad av 

kransalger av typen 

skörsträfse Chara 

globularis/borststräfse Chara 

aspera. Ytsubstrat bestående 

av 70% sand, 20% småsten 

och 10% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 2 av 

4. Djupet var 7,2 meter och 

inga ammunitionseffekter 

påträffades. 

PROVPUNKT 24. 

50% täckningsgrad av 

lågvuxna kransalger av typen 

skörsträfse Chara 

globularis/borststräfse Chara 

aspera. Ytsubstrat bestående 

av 70% sand, 10% småsten 

och 20% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 

4. Djupet var 8,0 meter och 

inga ammunitionseffekter 

påträffades. 



 

 

 

 

 

 

 

PROVPUNKT 25. 

<10% täckningsgrad av 

kransalger typen borststräfse 

Chara aspera. Ytsubstrat 

bestående av 70% sand, 20% 

småsten och 10% större sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 

4. Djupet var 6,7 meter och 

inga ammunitionseffekter 

påträffades. 

PROVPUNKT 26. 

10% täckningsgrad av 

kransalger typen skörsträfse 

Chara globularis/borststräfse 

Chara aspera. Ytsubstrat 

bestående av 80% sand, 

10% småsten och 10% större 

sten.  

Påväxt av trådalger nivå 1 av 

4. Djupet var 8,0 meter och 

inga ammunitionseffekter 

påträffades. 

PROVPUNKT 27. 

20% täckningsgrad av 

kransalgen borststräfse Chara 

aspera. Ytsubstrat bestående 

av 50% sand, 30% småsten 

och 20% större sten.  

Påväxt av trådalger kunde ej 

bedömas. Djupet var 9,2 

meter och en 

ammunitionseffekt 

påträffades. 





 

 

 

 

 

 

PROVPUNKT 32. 

<5% täckningsgrad av 
kransalger typen skörsträfse 
Chara globularis/borststräfse 
Chara aspera. Ytsubstrat 
bestående av 95% sand och 
5% småsten. 

Påväxt av trådalger kunde ej 
bedömas. Djupet var 9,9 
meter och en större 
ammunitionseffekt 
påträffades. 


