Försvarsmaken informerar
Göteborgs garnison söker utvidga samarbetet med Södra skärgården och genomför
återkommande rådsmöten. Problemområden är Skärgårdsskjutfältet och Känsö som
kronan disponerat i 200 år. Från senaste mötet informerar här nedan kommendörkapten Sebastian Arby, operationsplanerare. Mötet på Garnisonen besöktes dessutom
av: Peter Adolfsson, Janne Kilvik, Hans Westin, Carolina Lorenzson-Nilsson, Karin
Greenberg, Henrik Sjöstrand, Anna Palmers, Christer Carlsson, Stig Berggren, Jan
Hansson, Henrik Bergdén och Per Hansson.

Korta minnesanteckningar från mötet 2016-11-09:
Chefen för Försvarsmedicincentrum (FömedC)/Göteborgs garnison Peter Adolfsson hälsade
alla välkomna och vi presenterade oss för varandra.
Stabschefen Janne Kilvik gick igenom syftet med mötet, minnesanteckningar från förra
höstens möte och visade återigen Försvarsmaktens organisation i Göteborg eftersom några
av deltagarna var nya. Marinbasen (MarinB) i Karlskrona är ansvarig för skärgårdsskjutfältet,
men FömedC har i samråd med MarinB tagit på sig att ha ett höstmöte som avhandlar
erfarenheter från det gångna året. MarinB har sitt möte på våren då kommande års
verksamhet presenteras. Bakgrunden till skjutfältsfrågan och äganderätten till Känsö visades
också.
Sebastian Arby visade det aktuella läget avseende skärgårdsskjutfältet och antal dagar (45+6
kommande) som utnyttjas under 2016.
Liksom de senaste åren är deltagarna i stort nöjda med hur verksamheten i skärgårdsskjutfältet bedrivs. Antal dagar som övningar bedrivits de senaste åren ger i stort sätt inga
problem i skärgården. Dock kan, som även tidigare år nämnts, informationen i samband med
övningar förbättras, både avseende skarpskjutningar som lösskjutningar som andra
övningar. En stor del av tiden ägnades åt olika konstruktiva förslag till förbättringar. Hans
Westin, som är ny skjutfältansvarig för Marinbasen, ska tillsammans med Marinbasens
informationschef Carolina Lorentzson-Nilsson se över förslagen och återkommer på vårens
möte med presentation på förbättringarna.
Telefonnummer/hemsidehänvisning ska ses över på skyltarna så man når rätt person/hemsida som kan svara adekvat på de frågor som ställs.
Eftersom turismen ökar bör fler öar och t ex färjeterminaler ha ”generella” skyltar (engelska
och svenska) som visar att det kan förekomma övningar i området och hänvisning till
hemsida där information då kan ges.
Vidare kommenterades att det är viktigt att inte antal avlysningsdagar överstiger det faktiska
antalet skarpa skjutdagar, eftersom avlysningarna låser rörelsefriheten. Skjutningar kan bli
inställda av olika skäl, men då är det viktigt att även det informeras om. Enligt Jan Hansson

är det avlyst ca 100 dagar under 2016. MarinB undersöker och återkommer på vårmötet om
så var fallet. Det är dock fastställt att det är de faktiska skjutdagarna som avräknas från
totalen och inte avlysningsdagarna.
En händelse som inte återrapportats till frågande från Brännö är branden på Galterö. Senast
på vårens möte skall en redogörelse ges till Stig Berggren/Brännö av ansvariga för övningen.
Enligt Jan Hansson bedrevs skjutning med lösa skott på Känsö i juli under ”förbudstiden”.
MarinB undersöker och återkommer på vårmötet.
Vidare fördes en kort diskussion avseende riskområde i södra området där Hans Westin
förklarade vad som gäller.
Sebastian Arby

