
Miljöprövningsdelegationen

Länsstyrelsen i Uppsala län

751 86 UPPSALA

Yttrande angående Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
för Veckholms skjutfält, Enköpings kommun, dnr. 551-10605-08

Håbo Naturskyddsförening har granskat sökandes dokumentation, MKB m.m. och har 
följande synpunkter:

Vi har full förståelse för att Försvarsmakten har ett behov av att kunna utbilda sin personal 
inför internationella, fredsbevarande uppdrag, t.ex. i krigshärdar.

Av ekonomiska skäl har Försvarsmakten valt att koncentrera skjutverksamheten till ett fåtal 
platser. En av de utvalda platserna är Veckholms skjutfält, beläget 3 mil sydost om Enköping. 
Enligt ansökan handlar denna om en avsevärd utökning av volymen av skjutverksamheten. 
Miljökonsekvensbedömningen ger härvidlag en bra beskrivning av hur stor den förväntade 
ökningen av verksamheten förväntas bli. Enligt denna är år 2004 satt som nollalternativ.

Jämfört med 2004 förväntas:

 Antalet skott öka från 188 669 till 1 078 850 st./år

 Antalet sprängningar öka från 22 till 1750 st./år

 Antalet skjutdagar öka från 67 till 230 st./år

 Utsläppen av bly till mark och vatten öka från 160 till 560 kg/år

 Utsläppen av koppar till mark och vatten öka från 250 till 840 kg/år

 Utsläppen av zink till mark och vatten öka från 30 till 90 kg/år

 Utsläppen av antimon till mark och vatten öka från 160 till 560 kg/år

I princip kan man säga att den planerade utvidgningen innebär att ett framtida skjutområde
kommer att hysa samma kapacitet som 5 á 6 befintliga skjutområden.

Väljer Försvarsmakten att bygga ut skjutområdet så förväntas även hanteringen av 
bekämpningsmedel (såsom t.ex. Round Up) mot träd, buskar och högväxande örter öka, vilket 
utgör ett allvarligt hot mot såväl ytvattnet som grundvattnet.



Naturskyddsföreningens huvuduppgift är att vara opinionsbildare i frågor som rör naturskydd 
och det rörliga friluftslivet samt miljöfrågor.

Vi har således ingen generell synpunkt på var en sådan här anläggning geografiskt skall vara 
placerad. En anläggning av den typ som planeras är visserligen inte så stor geografiskt men 
framförallt ljudbilden och i viss mån den ökade belastningen på mark och vatten kommer att 
påverka områden som ligger åtminstone inom ett par mil från övningsområdet. Mälaren med 
dess myller av små och stora öar är av Riksintresse och är dessutom en livsviktig vattentäkt 
för en befolkning på 2 á 3 miljoner. Bara några kilometer från skjutområdet ligger f.ö. intaget 
till Bålsta dricksvattenverk (Myrskäret), vilket förser omkring 16.000 hushåll med 
dricksvatten. Norra Björkfjärden med tillhörande vikar utgör primär skyddszon för 
vattentäkten. Skyddszonen är framtagen enligt Miljöbalkens 7:e kapitel om 
vattenskyddsområden och Naturvårdsverkets rekommendationer.

Mälaren inklusive dess stränder är även av Riksintresse för det rörliga friluftslivet. Scenariot 
med 230 skjutdagar om året kommer t.ex. att påverka båttrafiken på Norra Björkfjärden 
negativt.

Vi kan inte se att en anläggning av den storlek som planeras är förenlig med föreliggande 
Riksintressen och anser därför att Länsstyrelsen skall avslå ansökan.

En anläggning av denna typ kan omöjligen placeras i Mälardalen p.g.a. för hög 
befolkningstäthet och stor förekomst av betande djur inom jordbruket framförallt med tanke 
på ljudbilden. 
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