
Yttrande angående – yrkande från Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet angående regeringsbeslut gällande 
verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält 
 

Yttrandet 
Försvarsmakten har haft en lång, kontinuerlig och för landet avgörande närvaro i Göteborgs södra 
skärgård. Militära aktiviteter har varit ett återkommande inslag i skärgården sedan innan Göteborgs 
Stad existerade i sin nuvarande form. Samtidigt är frågan om Försvarsmaktens skytteverksamhet i 
Göteborgs södra skärgård komplex. Socialdemokraterna kan förstå båda parters argument och 
resonemang. Det går inte att komma runt det faktum som är att militära skytteövningar påverkar i 
någon utsträckning de boende i skärgården. Samtidigt ska detta vägas mot Sveriges förmåga att 
försvara fler än tio miljoner invånare, varav 600 000 i Göteborg, från väpnat angrepp. Regeringens 
beslut, som förstärker Försvarsmaktens övningsmöjligheter i skärgården, kommer öppnar upp för att 
skytteövningarna kan kompletteras med annan sorts militär verksamhet. Vi betraktar beslutet som 
nödvändigt givet den utsatta situation som Sverige anses befinna sig i. 
 
Sveriges säkerhetspolitiska läge har gradvis försämrats sedan 2000-talets början. En nedslående anti-
demokratisk utveckling i många av världens post-totalitära stater, internationella institutioner med allt 
svagare kraft och ökad militär aktivitet i landets närområde har gemensamt urholkat grunden för 
tidigare försvarsbeslut och försvarsbedömningar. I Sveriges riksdag råder nu bred enighet om att 
Försvarsmakten måste rustas upp och förbättra sin närvaro i fler delar av landet - däribland Göteborg.  
Genom Göteborgs hamn importeras de varor som är avgörande för folkhushållets försörjning, och att 
dessa förbindelser med omvärlden går att upprätthålla även i ett krigsläge måste betraktas som 
essentiellt för hela rikets försvar. Redan 2005 protesterade Göteborgs socialdemokrater, genom 
kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson, mot den skadliga nedläggningen av Älvsborgs 
amfibieregemente. Det gläder oss att både regering och riksdag sedan dess har kommit till insikt om 
att ett upprustat försvar av Göteborg måste utgöra en grundbult i varje fungerande försvarsstrategi.  
 
Ett återetablerat amfibieregemente, hamnens strategiska roll för Sveriges samlade försörjning och en 
allt oroligare omvärld kräver att Försvarsmakten har goda möjligheter till varierad militär aktivitet i 
skärgårdsmiljö - trots att detta innebär viss olägenhet för boende i södra skärgården. Vi hoppas på bred 
folklig uppslutning kring att rikets försvarsförmåga måste gå först. Man bör också notera att det 
beviljade antalet övningsdagar inte nödvändigtvis kommer att utnyttjas till fullo. Beslutet sätter 
ramarna för Försvarsmaktens verksamhet, men det är behovet som kommer att styra övningsfrekvens 
och övningsvariant.  
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Yrkande angående – Yrkande angående 
regeringsbeslut gällande verksamhet inom 
Göteborgs skärgårdsskjutfält. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Avslå yrkandet från V och MP 

Yrkandet  
 

Sedan kalla krigets slut har Sveriges försvar i princip lagts ner. Nu när hotbilden ökar från 
tidigare kommuniststater på andra sidan östersjön ser Sverige ett behov av att åter bygga 
upp det svenska försvaret. 

Marinchefen har uttalat att Västkusten behöver förstärka sitt försvar.1 

Nu kommer Göteborg till slut att få ett nytt amfibieregemente,2 som är en välkommen 
förstärkning av västkustens förvar. 

När vi nu ökar vår försvarsförmåga behöver även förbanden tillåtas öva för att vara 
intrimmade och stridsberedda för att kunna försvara vårt land och vår stad. 

Förvaret ska givetvis få utrymme, tid och kapacitet för sina övningar.  

Därför yrkar SD avslag på yrkandet från V och MP. 

 

 

 
1 https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/marinchefen-v%C3%A4stkusten-
beh%C3%B6ver-f%C3%B6rst%C3%A4rkningar-1.22366662 
2 https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/g%C3%B6teborg-f%C3%A5r-nytt-regemente-med-
start-n%C3%A4sta-%C3%A5r-1.35428728 
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Yrkande angående regeringsbeslut gällande 
verksamhet inom Göteborgs 
skärgårdsskjutfält. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att till regeringen framföra att Göteborgs Stad är 

starkt kritiska till det i ärendet fattade regeringsbeslutet baserat på vad som framgår i 

detta yrkande. 

 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna för Göteborgs Stad att i 

någon del gå vidare med ärendet.  

Yrkandet 
Miljödepartementet fattade 2021-01-28 beslut om i frågan om verksamhet inom 

Göteborgs skärgårdsskjutfält. I stora delar tillgodoser det nu fattade beslutet de önskemål 

som Försvarsmakten haft för verksamheten när det kommer till antalet skjutövningsdagar 

och mängden ammunition som ska tillåtas användas. Detta är vi rödgrönrosa partier starkt 

kritiska till.   

2010 fattade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut om 

Försvarsmaktens verksamhet i Göteborgs skärgård. Ett beslut som av flera olika parter 

överklagades till Mark- och miljödomstolen och som innebar tillstånd för 115 skjutdagar 

per år med drygt 1,3 miljoner skott finkalibrig ammunition och handgranater m.m. Sedan 

beslut fattats av Mark- och miljödomstolen 2012 har ärendet legat på regeringsnivå i 

väntan på avgörande.   

Göteborgs Stad har vid flera tillfällen genom åren framfört skarpa invändningar emot en 

kraftigt utökad militär verksamhet. Synpunkterna har handlat om att tillåtna nivåer för 

verksamheten bör vara maximalt 50 skjutdagar och 300 000 skott finkalibrig ammunition 

under ett maximalt år med ett genomsnitt under en treårsperiod på 100 000 skott och 25 

dagar per år. De negativa effekterna bland annat för bullerstörningar, spridning av gifter i 

naturen och effekterna för fågel- och djurlivet har lyfts fram. Senast 2018 beslutade en 

majoritet i kommunstyrelsen att verksamheten i första hand bör upphöra och i andra hand 

bör begränsas kraftigt i omfattning jämfört med Försvarsmaktens önskemål. Vid sidan av 

detta har också många boende, föreningar och andra aktörer haft många synpunkter.  

Nu har regeringen alltså fattat beslut i frågan. Ett beslut som godkänner skjutövningar i 

skärgården under 115 dagar per år och avlossande av över 1,3 miljoner skott. Uppehåll 

för skjutövningar begränsas till mellan midsommarafton och t.o.m. augusti. Förutom 
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skjutövningar handlar det om handgranater, sprängningar, robotar och övningsverksamhet 

med flyg och stridsbåtar. Planer finns också att genomföra internationella krigsövningar.  

Vi menar att försvarets intressen fått väga alltför tungt och att tillräcklig hänsyn inte tagits 

till riksintresset för friluftsliv, skydd av biologisk mångfald samt boendemiljön. 

Övningarna kommer att ha stora konsekvenser för hav och natur genom utsläpp av bly 

och koppar. Enligt Länsstyrelsens miljökonsekvensbeskrivning motsvarar 

övningstillståndet utsläpp på upp till 2 ton bly det enskilt största blyutsläppet i 

Västsverige. I remissvar på regional avfallsplan framförde en bred politisk majoritet i 

dåvarande SDN Västra Göteborg oro kring detta.  

Buller från övningarna kommer att påverka flera tusen kommuninnevånare som har sina 

hem i Göteborgs skärgård. Fåglar kommer att störas under häckning. Möjligheterna till 

friluftsliv och göteborgarnas tillgång till havet och skärgården kommer att försämras 

avsevärt. Särskilt allvarligt är detta i en tid när vi av klimatskäl också behöver kunna 

turista mer lokalt. Trots att Barnkonventionen nu är svensk lag finns heller ingen 

barnkonsekvensanalys i beslutsunderlaget. Vi rödgrönrosa partier anser att Göteborg stad 

inte har uttömt alla möjligheter att värna vår skärgård från utökad militär verksamhet.  
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