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Yttrande gällande Marinens övning SWENEX2019

Förfrågan om yttrande inkom till länsstyrelsen den 13 september 2019 från försvarsinspektören 
för hälsa och miljö (FMHI). Länsstyrelsen skickade samma dag en bekräftelse samt förfrågan 
om precisering av lokaler för sprängningarna. Någon precisering av var sprängningarna kommer 
att ske kompletterades den 1 oktober 2019. 

Följande skyddsåtgärder anges följas:

 

Länsstyrelsen lämna följande rekommendationer när det gäller försiktighetsåtgärder för att 

minimera skador på fisk och annan fauna:

Efter varje sprängning bör en visuell kontroll av havsytan utföras samt mängden död fisk, 
däggdjur och fåglar dokumenteras. Vid bottendetonation så bör havsbotten alltid 
fotodokumenteras före och efter sprängning. 

De skyddsåtgärder som angivits i anmälan och som planeras att genomföras i samband med 
sprängningarna bör enligt Länsstyrelsens uppfattning i övrigt vara tillräckliga.

Beträffande frågorna om riskerna för naturmiljön avseende vald tidpunkt och valt sprängområde 
för sprängningen så är det Länsstyrelsens uppfattning att risker för skador förekommer hela året 
och inom alla områden. Det är förhållanden på platsen under den aktuella dagen som avgör 
riskerna. Detta gör att förebyggande åtgärder för att minimera risker för fisk, fåglar och 
däggdjur blir extra viktiga.

Länsstyrelsen är intresserad av att få del av den rapport som kommer att lämnas in till FIHM om 
eventuella avvikelser, observationer av däggdjur samt en uppskattning av fiskdöd. En sådan 
rapport är ett viktigt underlag även för Länsstyrelsens bedömning och rekommendationer inför 
kommande sprängningar
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Länsstyrelsen lämna följande rekommendationer när det gäller forn- och kulturlämningar som 

finns i området: 

De angivna platserna är så stora och grovt beskrivna att det inte går att yttra sig om en eventuell 
kulturmiljöpåverkan. Det finns fornlämningar inom ÖHK, runt och i direkt anslutning till 
Örlogshamnen. Kontakta Petra Stråkendal, Länsstyrelsens marinarkeolog på telefon 010-22 40 
209, innan sprängning för att undvika skada på lämningarna. 

De som medverkat i yttrandet

Yttrandet har fattats av funktionschef Lisa Hansson med naturvårdshandläggare Anette 
Thörnberg som föredragande samt marinarkeologen Petra Stråkendal, fiskekonsulent Lars 
Lundahl som deltagande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.


