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BAKGRUND

I tillstånd enligt miljöbalken för FMV Provplats Karlsborg står i villkor 11
att ”när granater avses brisera vid nedslag i vatten ska överenskommelse ske
med Fiskeriverket eller motsvarande myndighet”. Med motsvarande
myndighet menas Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Vätternvårdsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig till Länsstyrelsen i
Västra Götaland rörande begäran om skjutning med brisant ammunition
över/i vatten för två perioder:



18-22 januari 2016: begäran om 85 skarpa granater samt 15 med
markeringsladdning (Lst Dnr 532-43714-15),
8-12 februari 2016: begäran om 100 skarpa granater samt 32 med
markeringsladdning (Lst Dnr 532-43715-15)

Granaterna innehåller antingen 8,5 kg sprängämne (skarp) alternativt 0,34
kg sprängämne (makeringsladdad). Resterna anges utgöras av stålskärvor.
Skjutsektor och område för brisaderna redovisas i en skiss (fig 1 nedan).
SVAR

Vätternvårdsförbundet åberopar återigen berörda miljömål och förbundets
grundinställning rörande skjutningar från sitt tidigare yttrande daterat 201512-01.
Jämfört med tidigare begäran (Lst Dnr 532-37382-15) föreslår sökande ett
nytt område över Vättern (se fig 1). Byte av område gör att
fiskeförbudsområde ”Tängan” (tillväxtområde för röding) inte berörs rent
geografiskt vilket är i enlighet med förbundets policyförskjutningar. Det
tidsbegränsade fredningsområdet (6 – Norra Vättern) omfattar perioden
15/9-31/12 och syftet är att skydda röding, öring och sik under lektiden
(handredskapsfiske som inte kräver användning av båt får dock bedrivas
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samt fiske med mjärdar och burar). Trolling, dragrodd och utterfiske är
dock tillåtet fr o m 1 december i fredningsområdet men fångas ovan
nämnda arter under perioden 1/12-31/12 ska dessa återutsättas.
Tiden avsatt för skydd för lekande fisk (t ex fredningsområde 6) omfattas
inte av de nu sökta perioderna (januari och februari)och inte rent
geografiskt. Vätternvårdsförbundet anser dock att skäl för utökad hänsyn till
grundområden kvarstår, sådan hänsyn bör innefatta tillräckligt avstånd
mellan begärd nedslagsplats och fredningsområde. Det nu begärda området
på ”stora djup” och utanför frednings/förbudsområden är ”mindre
olämpligt” ur fiskhänseende än det som användes i december 2015.
FÖRSLAG

På grund av begärans avvikande omfattning (mängd och storlek på brisader
samt antal perioder) jämfört med tidigare års liknande begäran så
rekommenderar Vätternvårdsförbundet Länsstyrelsen i Västra Götaland
fortsättningsvis:


att kommunicera med Länsstyrelser runt Vättern och kommuner
som antas beröras där:
o bullerspridning och/eller
o nedslagsplats
även beräknas ske i område utanför Västra Götalands län,



att frågan om buller från brisader (på nedslagsplatsen) åligger
tillsynsmyndigheten (Generalläkaren) att bedöma om
verksamheten innefattas i den miljökonsekvensbeskrivning som
varit grund för gällande tillstånd (bullerplats blir s a s
framskjuten). Generalläkaren ges därmed möjlighet att reglera
buller från brisaderna och synpunkter bör inhämtas vid begäran
om brisant ammunition,



att rekommendera FMV Provplats Karlsborg påbörja en formell
samrådsprocess för framtida ärenden där brisader avses användas
i Vättern så att miljöpåverkan minimeras. En sådan process bör
omfatta områden för olika vapenslag, antal brisader och
laddningsvikt samt förslag på omgivningskontroller. Rapportering
av omgivningskontrollen ska tydliggöras. Nuvarande innehåll i
villkor 11 kan inte anses uppfylla nödvändiga aspekter (t ex buller
från brisadplats) varför handläggning troligen försvåras,



att inom nu föreslaget område undersöka förekomsten av ev
aggregering av lekfisk (främst djupsik) på stora djup före, under
och efter genomförd skjutning där brisad på/i vattenytan
genomförs. Mätning bör utföras med hjälp av sk hydroakustiskt
mätning (i enlighet med standardmetod jämförbar med den som
används inom det samordnade miljöövervakningsprogrammet för
Vättern och som utförs av SLU Akvatiska Resurser,



att kartor som visar på önskat nedslagsområde även visar
förbudsområden/tidsbegränsade fredningsområden i
fiskerilagstiftningen oavsett om tiden sammanfaller eller ej med
begäran (gäller även det nya området väster om Stora Röknen),



att i begäran ingår utredning av påverkansområde på fisk dvs
teoretiska beräkningar av område/volym/radie av såväl dödlighet
(t ex sk LC50) som påverkan på hörsel hos fisk på begärt
djup/tidpunkt/lokal i Vättern så att bedömning av begäran
underlättas,



att skäl och motivering för avsedd provskjutning framgår i
begäran,



att provskjutning även föregås av information till allmänhet t ex
genom offentliga informationsmöten, information i tidning/media.

Figur 1. Område i FMV*s begäran för provskjutning med briserande ammunition.

Vätternvårdsförbundet konstaterar att genom använda områden på stora
djup och luftbrisad minskas påverkan på biota t ex fisk. Men med luftbrisad
överförs dock miljöproblem från fisk till buller. Därmed övergår delar av
villkoret (från vattenbrisad till luftbrisad) till tillsynsmyndigheten d v s
Generalläkaren.
Vidare ska enligt FMV’s tillstånd från 2010 brisader över grunda områden
undvikas då ”skrot” inte bör kvarlämnas på potentiella lekområden. Genom
använda djupa områden minimeras den aspekten.

Vätternvårdsförbundet baserar föreliggande yttrande på policy och miljömål
för skydd av lekfisk och uppväxande fisk (röding) som finns i förbundets
styrdokument.
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