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Tidsperioder för sprängning i vatten, område 8 Bjurshaga 

Tidsperioder utefter månad då sprängning i vatten är mer eller mindre lämpligt 
utifrån biologisk aktivitet. Tidsperioden avser framförallt sprängområde 8, 
Bjurshaga, men kan även appliceras för område 7, Älvsnabben. 

 

* För att sprängning ska kunna genomföras i en gul eller orange period krävs extra 
försiktighetsåtgärder, vilket kan vara exempelvis minskad laddningsvikt.  

** I det fall verksamhet i form av undervattenssprängning planeras under den röda 
perioden, finns en överhängande risk att verksamheten förbjuds. Det bör finnas starka 
skäl till att övningen måste genomföras under denna period och skälen ska framgå av 
anmälan. 

Ytterligare information 

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken är det verksamhetsutövarens ansvar att tillskansa 
dig den kunskap som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas utan risk 
för att olägenhet för människors hälsa eller miljö uppstår. Detta innebär bland 
annat att verksamhetsutövaren är skyldig att känna till om särskilt känsliga arter 
kan påverkas negativt av verksamheten under samtliga perioder och anpassa 
verksamheten därefter.  

Vidare är verksamhetutövaren skyldig att vidta de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra 
eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människor hälsa 
eller miljön.  

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

  Övningar med sprängning OK (försiktighetsåtgärder genomförs som vanligt) 

  Period där den biologiska aktiviteten är måttlig till hög - Övningar undviks om möjligt* 

  Period med hög biologisk aktivitet - Övningar undviks om möjligt* 

  
Period med hög biologisk aktivitet - Övningar med sprängning eller annan bullrande 

verksamhet i området bör ej genomföras.** 
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FIHM meddelar dessa rekommendationer enlighet med 26 kap. 1 § miljöbalken i 
syfte ge Försvarsmakten bättre förutsättningar att tillgodose balkens ändamål.  
Det är fortfarande Försvarsmakten som verksamhetutövares ansvar att ta fram 
underlag och tillskansa sig kunskap för att bedriva verksamheten.  

Dessa rekommendationer grundar sig i aktuellt kunskapsläge. FIHM kan komma 
att revidera rekommendationerna om nya uppgifter tillkommer. 

 


