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Försvarsmaktens huvuduppgift 
 
Försvarsmaktens övergripande ansvar och uppgifter 
framgår i Förordning med instruktion för 
Försvarsmakten (2007:1266). 
 
• Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett 

militärt försvar som ytterst kan möta ett väpnat 
angrepp. Grunden för Försvarsmaktens 
verksamhet ska vara förmågan till väpnad strid 
 

• Upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges 
gränser 

• Bistå övriga samhället vid katastrofer  
• Bidra till att förebygga och hantera kriser i vår 

omvärld 
 
 
 
 



 
• Skjut- och övningsfält 
• Sjöövningsområden 
• Sprängområden 
• Flygplatser 
• Anläggningar 
• Tekniska system 
 

Vad behövs för att lösa 
våra uppgifter? 
- riksintressen/Områden av betydelse 



• Riksintresseanspråk för totalförsvarets 
militära del har redovisats 1989, 1993, 
1998, 2010, 2013, 2015 och 2017 
 
 
 
 

 
 

Redovisning av 
försvarmaktens 
riksintressen 



• Riksintresse/område av betydelse 
 

• Influensområde för buller eller annan risk 
 

• Område med särskilt behov av hinderfrihet 

Exempel 1 – Kabusa 
skjutfält 



• Influensområde övrigt  
 

• Funktioner eller anläggningar som omfattas 
av sekretess 

 

Exempel 2 - Fårö 



• Stoppområde för vindkraftverk 
 
• Influensområde för väderradar 

Exempel 3 – väderradar 
Östersund 



• Stoppområde för höga objekt 
 

• Influensområde för luftrum 

Exempel 4 – Uppsala 
övningsflygplats 



• Sjöövningsområde 
 

• Sprängområde 

Exempel 5 – 
sjöövningsområde känsö  



• Lågflygningsområden 
• Norrbotten 
• Värmland upp till Älvdalen 
• Småländska höglandet 
• Södra Småland – Norra Blekinge 
• Sveg 

 
• Civila flygplatser 

• Halmstad 
• Kalmar 
• Göteborg Landvetter 
• Dala Airport 
• Östersund 
• Örnsköldsvik 
• Kiruna 
• Eskilstuna 
• Jönköping 

Nytt i 2017 års redovisning 



• Norrbotten (Stridsflyg, transportflyg och helikopter) 
 
Den del som benämns ”Norrbotten” kännetecknas främst av att vara 
mycket glesbefolkat vilket medför mycket stora ytor som används för 
egna övningar och samövningar av stor kvantitet med många 
luftfartyg (nationellt och internationellt). De mycket stora  ytorna 
medger också  möjligheten för manövrering ända ut till gränsen för 
vad människa och maskin klarar av med bibehållen säkerhet. 
”Norrbotten” har tillika mycket nära avstånd till aktuella flygplatser 
som används som baser för verksamheten. Den speciella topografin 
i denna del av landet medför träningsmässigt bra utmaningar  
genom dels vegetationsvariationen men även meteorologiska 
förhållanden som är viktiga att uppleva/träna på. 
 

• Lågflygningsområdena utgör område av betydelse för 
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § MB, första 
stycket. 

 

Exempel – lågflygningsområde 
”Norrbotten” 



Information om riksintressen för totalförsvarets 
militära del: 
• Försvarsmaktens hemsida 

(www.forsvarsmakten .se), ”Om 
myndigheten”, ”Samhällsplanering” 

• Riksintressekatalogen 
 

Remisser skickas till: 
• exp-hkv@mil.se 
Frågor skickas till: 
• fysplan@mil.se 
 

Kontaktuppgifter & 
Information om riksintressen FRÅGOR? 

mailto:exp-hkv@mil.se
mailto:fysplan@mil.se
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