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Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Regeringskansliet, Miljödepartementet,
Linnea RosenlöfNilsson

2021-06-24

M2021/01219

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

LEDS TF Hållbarhetssektionen, Christine
Stocklassa Palmlöv, 08-788 72 06,
christine.stocklassa-palmlov@mil.se

Remissyttrande avseende Artskyddsutredningens
betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter-vårt
gemensamma ansvar
Precis som har anförts i konsekvensbeskrivningen rörande konsekvenser för
totalförsvaret så innebär inte förslaget någon större påverkan på Försvarsmaktens
verksamhet än vad som redan följer av nuvarande bestämmelser. Det faktum att
Försvarsmakten ska tillväxa de närmaste åren och behöver återta skjut- och
övningsfält har dock inte tagits i beaktande.
När det gäller övnings- och skjutfält som har frånträtts av Försvarsmakten under
en längre tid så har det inneburit att vissa djurarter, växter och fågelarter har
kunnat etablera sig på markområdena. Exempelvis kan delar av områdena ha
blivit Natura 2000-områden. Det blir därför svårare för Försvarsmakten att få nya
miljötillstånd på gamla frånträdda övnings- och skjutfält utan villkor som innebär
stora inskränkningar i övningsverksamheten. Det kan även tilläggas att även på
aktiva skjutfält med miljötillstånd behöver tillkommande Natura 2000-områden
prövas vid ändringar i verksamheten. Enligt den praxis som har utvecklats krävs
det numera, vid t.ex. ett ändringstillstånd av befintlig verksamhet, en Natura
2000-prövning av hela verksamheten och inte enbart i den del som ändringen sker
I.

För att Försvarsmakten ska kunna nyttja sina övnings- och skjutfält behöver det
vidare i det fortsatta beredningsarbetet säkerställas att Försvarsmakten ges
möjlighet till dispens även från de bestämmelser som finns till skydd för fåglar
och som grundar sig på det s.k. fågeldirektivet. Försvar och säkerhet faller utanför
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de områden som kan harmoniseras enligt EU-fördraget, varför en sådan
dispensmöjlighet borde vara möjlig.
Regeringens föreslagna bemyndigande att meddela föreskrifter om förbud och
försiktighetsmått innebär en viss osäkerhet för huruvida Försvarsmakten ska
kunna nyttja sina miljötillstånd fullt ut över tid. För att uppnå nödvändig
förutsebarhet vill Försvarsmakten därför påtala vikten av att Försvarsmakten
alltid ges möjlighet att yttra sig i beredningen av sådana föreskrifter som kan
komma att påverka Försvarsmaktens verksamhet.
I övrigt har Försvarsmakten inga synpunkter.
I beredningen av detta yttrande har deltagit brigadgeneral Gabor Nagy, överste
Jan Demarkesse, hållbarhetschefNaznoush Habashian, arkitekt Martin Eliasson
och miljöjurist Jacob Westborg.
Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Carin Bratt. I den slutliga
handläggningen har deltagit ställföreträdande chef för juridiska avdelningen
Kerstin Bynander, tillförordnad sektionschefHelene Arango Magnusson,
försvarsjurist Johanna Alterman och, som föredragande, hållbarhetsstrateg
Christine Stocklassa Palmlöv.
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