SV: Öppet brev till miljöministern och försvarsministern
Från:

Larson Fredrik

Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

den 28 maj 2019 16:55
Christer Haagman
Brantebäck, Ekvall, Segerbo, Gustafsson, Länsstyrelsen
VB: Öppet brev till miljöministern och försvarsministern

Hej,
FMV har den 2 maj 2019 genom stf chefen provplats Karlsborg, Johan Myhrman, via
telefonsamtal till Länsstyrelsens fiskesakkunnige för området som omfattar bl a Vättern
(Fredrik Larson) informerat om planerad verksamhet. Informationen omfattade när, var, vad
och hur. FMV och Länsstyrelsen har tidigare hållit fysiska arbetsmöten där sekretessbelagd
information har avhandlats för att det vid telefonöverenskommelser ska vara tydligt vad som
avses utan att överföra säkerhetsklassade uppgifter telefonledes. Detaljer omfattas av
försvarssekretess (OSL 15:2). Samtalet den 2 maj rörde perioden v. 20 – 22 år 2019. Utifrån
den givna informationen har Länsstyrelsens fiskesakkunnige gjort en expertbedömning och
då kommit fram till att risken för fiskeskada vid beskrivet förfarande är låg. I enlighet med
FMV:s tillstånd (villkor 11. Lst dnr 551-33361-2009) för verksamheten vid provplatsen har i
anslutning till samtalets avslut träffats en överenskommelse, här muntlig, om att
genomförande kan ske utan behov av att planerad verksamhet justeras.
Länsstyrelsen har för övrigt via det samtal, sen eftermiddag den 27 maj 2019, som Christer
Haagman refererar till i nedanstående begäran om uppgifter inte delgivit någon som helst
information om vilket/vilka vapensystem som är aktuella för FMV:s provskjutningar
(hänvisning OSL 15:2), vilket från den skrivningen kan misstolkas som att så skulle ha skett.
Information om tider för skjutningar och aktuella riskområden lämnas löpande på FMV:s
hemsida, http://www.fmv.se/sv/Verksamhet/Riskomrade-Vattern/.
Med vänliga hälsningar,

__________________
Fredrik Larson
Länsfiskekonsulent, PhD
Enheten för fisk & vattenåtgärder
Vattenavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
Tel: 010-224 55 27
vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

--------------------------------------------------------------Vänd!

Från: Christer Haagman <christer.haagman@gmail.com>
Skickat: den 27 maj 2019 19:08
Till: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Kopia: Brantebäck Sandra <sandra.branteback@lansstyrelsen.se>; Gustafsson Jan
<Jan.Gustafsson@lansstyrelsen.se>; Larson Fredrik <fredrik.larson@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: Öppet brev till miljöministern och försvarsministern
Hej!
Jag har idag haft ett samtal med på telefon med Fredrik Larson. Fredrik meddelade att samråd
hade skett med FMV inför de provskjutningar med Archer som nu äger rum i norra Vättern.
Fredrik uppgav (1) att samrådet hade skett muntligt, (2) att något skriftligt samrådsmaterial
inte existerade och (3) att inget dokument fanns på länsstyrelsen om samrådet, inte ens en
tjänsteanteckning.
Jag vill i mejl ha bekräftelse på att jag uppfattat saken rätt. Jag vill att länsstyrelsen i mejlet
skriver det Fredrik uppgav som möjligt att få ut: datum för när samrådet skedde och med vem
samrådet skedde. Är även tacksam om ev. ytterligare information kan ges, t.ex. när
skjutningar ska äga rum om fler är planerade.
Tacksam på förhand för snabbt svar.
Med vänlig hälsning
Christer Haagman

