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Miljöpolicy
Försvarsmaktens miljöpolicy speglar myndighetsledningens vision och åtagande för  
att bidra till att generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen  
har fastställt nås. Första delen av policyn är sektorgemensam1 och den andra delen är 
specifik för Försvarsmakten.

F
örsvarsmakten ska arbeta för en hållbar utveckling där 

miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl natio-

nellt som internationellt. Miljökrav ska så långt möjligt 

även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller 

samverkar med sektorns myndigheter. 

Försvarsmakten ska: 

• sträva efter att inom ramen för vår huvuduppgift, 

förebygga och hantera konflikter och krig, minimera 

vårt ekologiska avtryck, 

• genom miljöutbildning och kommunikation utveckla 

personalens kompetens och medvetenhet inom 

miljöområdet, 

• bedriva verksamheten i enlighet med de krav som ställs 

i lagar, förordningar och andra föreskrifter samt genom 

årlig uppföljning och utvärdering eftersträva ständiga 

förbättringar samt,

• vid all utveckling, upphandling, vidmakthållande och 

avveckling av system och materiel ska krav på miljö-

hänsyn ställas. Vidare ska miljöhänsyn beaktas i samtliga 

beslut, strategiska processer, forskning och studier. 

1)  Försvarssektorn består av Försvarsmakten, Försvarens materielverk, 

 Försvarets radioanstalt, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut  

 och Fortifikationsverket.

Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten
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Om Försvarsmakten
Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna  
om Sverige. Det är möjligt genom att öva och göra insatser dygnet runt, året runt, på marken,  
i luften och till sjöss. När helst behov uppstår ska Försvarsmakten vara redo att agera.  
Sverige hjälper också andra länder där det finns krig och konflikter.

F
örsvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med 

omkring 20 000 anställda. Varje år får Försvarsmakten  

en budget på cirka 40 miljarder kronor av regeringen, 

som också är de som bestämmer vilka uppgifter Försvarsmakten 

ska lösa. Försvarsmakten leds av överbefälhavaren, ÖB, Micael 

Bydén.

Regeringen styr Försvarsmaktens uppdrag
Riksdag och regering beslutar om vilka uppdrag Försvarsmakten 

ska ha och vilken verksamhet myndigheten ska driva. Detta görs 

genom ett årligt regleringsbrev.

Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter

• Om Sveriges gränser kränks ska Försvarsmakten avvisa  

den kränkande parten från svenskt territorium.

• Om Sverige blir angripet av främmande makt ska 

Försvarsmakten försvara landet och avvisa angriparen.

• Vid katastrofer, till exempel vid översvämningar eller 

stormar ska Försvarsmakten hjälpa till med olika former  

av stödinsatser.

• Försvarsmakten har också i uppgift att verka för fred och 

säkerhet i vår omvärld. Detta gör vi genom att skicka  

trupper till fredsbevarande och fredsframtvingande 

insatser runt om i världen.

Försvarsmaktens framtidsbild
Försvarsmaktens framtidsbild beskriver våra långsiktiga mål.  

Den tydliggör våra uppgifter och mandat samt hur vi behöver 

vara, agera och uppfattas för att nå våra mål. Framtidsbilden 

består av vår verksamhetsidé, vårt bidrag och mandat, vår  

värdegrund och vår militära profession samt våra strategiska 

effekter.

Vår verksamhetsidé
Vi försvarar Sverige, landets intressen och vår frihet att leva som 

vi själva väljer.

Vårt bidrag och mandat
Vi verkar avhållande emot – och möter – varje form av militärt 

angrepp, ytterst genom vår förmåga till väpnad strid. Vi säkrar 

Sveriges integritet, på egen hand och tillsammans med andra. 

Vi bidrar till ett robust samhälle – i fred, kris och krig. Vi är en 

symbol för landets statsskick och självständighet.

Vår värdegrund och vår militära profession
Värdegrunden beskrivs i tre centrala begrepp: öppenhet, resul-

tat och ansvar, och i Försvarsmaktens uppförandekod som gäller 

all personal. Dessa värden ska genomsyra all verksamhet.

Våra strategiska e�ekter
De strategiska effekterna är de konkreta tillstånd, lägen och  

förhållanden vi åstadkommer genom att verkställa verksam-

hetens strategiska planer. Försvarsmaktens strategiska effekter 

samverkar i att fullgöra verksamhetsidén och de uppgifter som 

ålagts Försvarsmakten av riksdag och regering.

Trovärdighet – ett trovärdigt försvar är en förutsättning för att 

driva och hävda en trovärdig säkerhetspolitik. En övertygande 

tröskel är kärnan i Försvarsmaktens doktrin och tillräcklig uthål-

lighet är central för densamma.

Tröskele�ekt – för att verka avhållande emot angrepp på 

Sverige och Sveriges integritet ska Försvarsmakten upprätta och 

vidmakthålla en militär tröskel.

Tillgänglighet – upprätthållande av tillgänglighet i fred för att 

lösa uppgifter i fredstid och beredskap för intagande av höjd 

beredskap i händelse av krig eller krigsfara, är central för en 

relevant operativ förmåga i den snabba, komplexa och svårför-

utsägbara säkerhetspolitiska miljön.

Tillsammans – Försvarsmakten bygger starka enheter för att 

skapa en stark helhet. Alla stridskrafter, personalkategorier och 

förband samverkar för att fullgöra Försvarsmaktens uppdrag. Q

För mer information om Försvarsmakten kan du besöka vår 

hemsida: www.försvarsmakten.se

Foto: Kim Svensson
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Chefen förbandsproduktion inleder
Karl Engelbrektson är Chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion  
(C FÖRBPROD) vid Högkvarteret, tillika Utbildningschef, och ansvarar för  
genomförande av förbandsutbildnings- och infrastrukturproduktionen  
samt rekrytering. C FÖRBPROD har bland annat uppgiften att samordna  
Försvarsmaktens miljöarbete.

P
roduktionsledningen ser till att Försvarsmakten har alla 

resurser som krävs för att utföra insatser såväl nationellt 

som internationellt. I deras uppdrag ingår allt från rekry-

tering och utbildning av personal till utveckling av materiel som 

vapen, fordon, fartyg och flygplan. I detta breda spektrum av 

uppgifter är det viktigt att strategiska miljöbedömningar är en 

naturlig del av planeringsprocesserna. På så sätt finns miljöhän-

syn med från början och blir en naturlig del i allt vi gör. 

En annan viktig aspekt för att miljöhänsyn ska bli en naturlig del 

av verksamheten är utbildning och information. Miljöutbildning 

inom Försvarsmakten har under året utökats. Vid utbildning för 

personal som ska åka på utlandsmissioner samt chefsutbildning 

har miljö och energi fått utökad del. Utbildningen har tagits 

fram anpassats för dessa målgrupper och bland annat inriktats 

på energieffektivisering.

Under året har Försvarsmakten haft ett fortsatt fokus på de natio-

nella miljökvalitetsmålen. Ett av fokusområdena kopplat mot 

Försvarsmaktens kärnverksamhet är biologisk mångfald vid våra 

övningsfält. Efter att ha konstaterat att det tack vare vår övnings-

verksamhet finns en hög nivå av biologisk mångfald (inte minst 

av rödlistade arter) och ekosystemtjänster. Under året har ett 

arbete med att ta fram en central handlingsplan för att behålla 

den höga biologiska mångfalden inletts och förhoppningen är 

att vi ska kunna bevara dessa frizoner som en samhällstjänst. 

Genom samverkan med andra myndigheter och organisationer 

blir vi effektivare och lär av varandras kunskap och erfaren- 

heter. Ytterligare en lyckad insats tillsammans med Håll Sverige 

Rent har genomförts. Under ”Expedition Håll Västkusten Rent” 

kunde Hemvärnet under en stridsbåtsförarövning hjälpa till att 

transportera insamlat marint skräp in till land. Expeditionen var 

mycket lyckad och Försvarsmakten är glada över att kunna bidra 

i arbetet mot en renare miljö. 

Vidare deltog Försvarsmakten tillsammans med Totalförsvarets 

Forskningsinstitut och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap vid World Water Week i Stockholm. Där genomfördes 

ett seminarium kring hållbar vattenanvändning vid internatio-

nella insatser och hur man i konfliktområden genom samver-

kan med andra aktörer i kan hitta lösningar på gemensamma 

problem. 

Det har varit ett oroligt och instabilt år i världen. Många kon-

flikter och våldsdåd förstärker behovet av samarbeten över 

nationella gränser. Inom försvarsmiljöområdet har arbetet inom 

EU och med USA fortsatt. Exempel på dessa arbeten är ett nytt 

delprojekt i samarbetet med USA som omfattar genomförande 

av insatser i arktisk miljö samt ett flertal internationella samar-

beten vid FN-insatsen i Mali. Sammanfattningsvis har det varit 

ett intensivt men framgångsrikt miljöår och min förhoppning 

är att även nästa år ska bana väg för ökad miljöhänsyn inom 

Försvarsmakten. 

Som ovan redovisats skapar Försvarsmaktens miljöarbete ope-

rativ effekt, berikar vår biologiska mångfald och stärker vårt 

varumärke såväl nationellt som internationellt.

Generalmajor Karl Engelbrektson

Foto: Alexander Karlsson
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Sveriges nationella  
miljökvalitetsmål

Regeringsuppdrag 
Under året har Försvarsmakten fått i uppdrag att analysera vilka 

miljökvalitetsmål som är relevanta för den verksamhet som 

myndigheten ansvarar för, samt vilka delar av den egna verk-

samheten som påverkar förutsättningarna att nå målen. 

Enligt analysen har nedanstående miljökvalitetsmål lyfts ut som 

betydande för Försvarsmaktens verksamhet.

Begränsad klimatpåverkan
Miljömålet begränsad klimatpåverkan mäts via ett antal olika 

indikatorer. Av dessa har särskilt tre bäring på Försvarsmaktens 

verksamhet; energianvändning, klimatpåverkande utsläpp samt 

körsträcka med bil.

Klimatpåverkande utsläpp och körsträcka med bil
Försvarsmaktens verksamhet ger upphov till utsläpp till luft av 

olika luftföroreningar, framför allt av växthusgasen koldioxid 

(CO2). En ökad andel växthusgaser i atmosfären bidrar till  

klimatförändringarna. Växthusgasutsläpp genereras vid el- och 

värmeanvändning, tjänsteresor, förbränning av drivmedel samt 

när köldmedier från kyl- och frysanläggningar släpps ut.

Försvarsmakten ska efterleva kraven i Förordning (2009:1) 

om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och 

bilresor. Detta innebär bland annat att de personbilar som 

Försvarsmakten köper in eller ingår leasingavtal om ska vara 

miljöbilar.

Myndigheten arbetar också med att minska antalet tjänstere-

sor och godstransporter för att minska utsläppen av koldioxid 

och andra växthusgaser. Ett sätt att minska antalet tjänste-

resor och transporter är utveckling och implementering av 

Försvarsmaktens mötes- och resepolicy, som reglerar hur resor 

ska ske för att minska miljöpåverkan och vara ekonomiskt 

fördelaktiga.

Viss del av den diesel som Försvarsmakten köper in innehåller 

en del förnybar råvara. Det vanligaste är att blanda in RME (Raps 

Metyl Ester). Den bensin Försvarsmakten använder innehåller en 

del etanol som är ett förnybart bränsle. Förnybara drivmedel, så 

som E85, biogas och el, används till fordon som Försvarsmakten 

hyr. Försvarsmakten har inga egna fordon som drivs med förny-

elsebara bränslen. 

Energianvändning
Ett omfattande arbete gällande smart energianvändning2 har 

inletts. Fokusområden under året har varit energiförbrukning 

vid internationella insatser, fastighetsrelaterad energiförbruk-

ning och generella riktlinjer gällande smart energianvändning. 

Exempel på förbättringsåtgärder inom ovanstående fokusom-

råden har varit särskild energiinventering vid insatsen i Mali och 

energiutbildning för all insatspersonal. Försvarsmaktens energi-

mål och utfallet av detta har analyserats, vilket resulterat i ett 

nytt energimål och fokusområden för framtida projekt. 

Frisk luft
Försvarsmaktens verksamhet bidrar till utsläpp till luft, så som kvä-

veoxider, partiklar, svaveldioxid. Det är framför allt förbränningen av 

fossila bränslen för transporter, tjänsteresor och övningsverksamhet 

som ger upphov till dessa utsläpp. En av Försvarsmaktens indirekta 

miljöaspekter inom frisk luft är också förbränning av hushålls- och 

verksamhetsavfall.

När Försvarsmakten köper in fordon och transporter är det  

viktigt att vi ställer miljökrav på leverantören både gällande 

materiel och att företaget själva har en miljöanpassad tjänst som 

kan leverera relevant miljöstatistik. Försvarsmakten har sedan 

2013 fått klimatintyg från Green Cargo för hållbara godstran-

sporter. Klimatintyget intygar att transporterna genererar max 

10 gram koldioxid/nettotonkilometer.

2) Smart energianvändning är effektiv och hållbar energianvändning.

f

Foto: Oskar Kihlborg
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Ett av Försvarsmaktens interna miljömål är minskad andel 

avfall som inte går till materialåtervinning. Med detta vill 

Försvarsmakten öka andelen avfall som sorteras och materialå-

tervinns och minska andelen som går till deponi och förbrän-

ning. Försvarsmakten ställer också bland annat krav gällande 

emissioner vid upphandlingar.

Försvarsmaktens fartyg genererar utsläpp av partiklar och svavel. 

Det bränsle som används på fartygen ligger under gränsvärdena 

för de skärpta kraven på hur mycket svavel som fartygsbränsle 

får innehålla, vilket är 0,1 procent. Detta trots att Försvarsmakten 

till största delen är undantagna kraven3.

Ingen övergödning
Indikatorer för miljömålet ingen övergödning innefattar bland 

annat tillförsel av fosfor och kväve till kusten, och körsträcka med 

bil. Flera aktiviteter inom Försvarsmaktens verksamhet kan bidra 

till övergödning. Vid Försvarsmaktens flygflottiljer används kväverik 

urea vid halkbekämpning av bansystemet. Det kvävehaltiga dag-

vatten som avrinner från bansystemen tillförs sjöar och vattendrag 

vilket bidrar till övergödning. 

Spillvatten såsom gråvatten och svartvatten från fartyg bidrar till 

övergödning liksom utsläpp av kväveoxider från förbränning av 

fossila bränslen (se också etappmålet om utsläpp av luftförore-

ningar från sjöfarten, under Frisk luft).

Enligt ett regeringsbeslut ska mängden kväve som tillförs till 

Vänern från Såtenäs flottilj F 7 minskas. Utredningar har utförts 

för att undersöka om åtgärder kunde utföras inom flottiljen. Det 

visade sig att lösningar i form av våtmarker eller öppna vatteny-

tor inte kunde accepteras på grund av risken för fågelkollisioner.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och 

Lidköpings kommun bestämdes istället att Försvarsmakten 

skulle utföra kompensationsåtgärder utanför F 7 för att minska 

kväveläckaget. Detta sker genom att anlägga våtmarker på 

lämpliga platser i avrinningsområde med påverkan på Vänern. 

Totalt sett har sju stycken våtmarker anlagts där Försvarsmakten 

finansierat utförandet.

Giftfri miljö
Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö. Av dessa berörs Försvarsmakten specifikt av precise-

ringarna kring förorenade områden samt exponering för kemiska 

ämnen.

Förorenade områden
Försvarsmaktens verksamhet har bland annat lett till förorening 

av mark och vatten. Sanering av förorenade områden (främst 

från verksamhet långt bak i tiden) sker löpande efter priorite-

ring i dialog med tillsynsmyndigheten. Enligt instruktion för 

Försvarsmakten ska myndigheten avhjälpa föroreningsskador 

på fastigheter som avvecklats till följd av riksdagens eller reger-

ingens fattade beslut, och i enlighet med Försvarsmaktens 

inventering av förorenade områden som orsakats av tidigare 

militär verksamhet. Arbetet sker i den utsträckning myndighe-

tens resurser medger det.

På Försvarsmaktens brandövningsplatser användes tidigare 

släckskum som sedan visade sig innehålla miljöskadliga per-

fluorerade ämnen (PFAS4), främst PFOS5. 2008 förbjöds använd-

ningen av PFOS inom EU.

Frågan kring PFAS har varit ett högprioriterat område för 

Försvarsmakten det senaste året, sedan det blev känt att 

förhöjda värden förekommit på brandövningsplatser och i 

anslutande vattentäkter. Försvarsmakten har genomfört omfat-

tande utredningar på de platser runt om i landet där släckskum 

med PFAS kan ha använts. Arbetet är i ett utredningsskede över 

hela landet. Tre privata vattentäkter har stängts på uppmaning 

av Försvarsmakten och vattenförsörjningen sker idag med vat-

tentankar. Försvarsmakten utreder i dagsläget provtagning av 

nya vattentäkter för vattenförsörjningen. Fram till och med 2015 

har cirka 20 platser utretts.

Försvarsmakten deltar också i ett nätverk kring PFAS tillsam-

mans med andra myndigheter, forskare, vattenproducenter, 

konsulter, kommuner, vattenmyndigheter m.fl. Syftet är att öka 

och samla kunskapen om PFAS på en nationell nivå, särskilt 

med koppling till dricksvatten. Syftet är också att, tillsammans 

med andra ansvariga myndigheter och användare, försöka hitta 

fungerande tekniska lösningar för sanering. PFAS är långlivade i 

naturen och ännu finns ingen verifierad metod eller teknik för 

att i större skala sanera mark som förorenats av dessa ämnen.

Exempel på undersökningar av PFAS-förekomst är vid Såtenäs 

flygplats och Uppsala garnison. Vid Såtenäs har en ny renings-

anläggning som bygger på indunstningsteknik har installerats 

för fordonstvätthallen och analyser efter rening visar mycket bra 

värden på utgående spillvatten.

Utredning avseende höga kadmiumhalter respektive PFAS i 

spillvattnet från Uppsala garnison pågår och beräknas fortsätta 

även under nästkommande år. Orsaken till de höga halterna 

avseende kadmium är ännu okända.

Försvarsmakten har även genomfört 23 stycken miljötek-

niska markundersökningar (MTU) av skjutbanor. Sanering 

har påbörjats på tre platser med att ta bort miljökulfånget i 

Fortifikationsverkets regi.

Kemikalieanvändning
Användningen av kemiska produkter är omfattande inom 

Försvarsmakten. En del av den materiel som anskaffas innehåller 

också farliga kemiska ämnen, vilket medför att det uppstår såväl 

påverkan på miljön som på människors hälsa. Det ingår i FM:s 

långsiktiga arbete att minska användningen av miljö- och häl-

sofarliga kemiska produkter och att begränsa mängden farliga 

ämnen i den materiel och i det material som anskaffas, för att 

på så sätt minska spridningen av farliga ämnen och därmed nå 

giftfri miljö.

Kriteriedokumentet

Hantering av kemiska produkter omfattas av flera lagar och 

förordningar, bland annat Miljöbalken, Arbetsmiljöverkets före-

skrifter, REACH samt CLP. Att aktivt fasa ut farliga kemiska pro-

dukter och att minska spridningen av farliga kemikalier är viktiga 

grundtankar i lagstiftningen.

Försvarsmaktens målsättning är att alla kemiska produkter och 

varor som levereras till Försvarssektorns myndigheter så långt 

som möjligt ska vara fria från ämnen som är mycket giftiga, 

cancerframkallande, påverkar arvsmassan, fortplantningsstö-

rande, allergiframkallande, miljöfarliga, klimatpåverkande eller 

ozonpåverkande. Försvarssektorns myndigheter har därför 

tillsammans tagit fram ett kriteriedokument som är ett verktyg 

för att ställa miljö- och hälsokrav vid upphandling och inköp 

av kemiska produkter och tjänster. Genom att ställa dessa krav 

bidrar Försvarssektorn till att minska påverkan på miljön och 

människors hälsa. Kriterierna är även ett stöd i verksamheternas 

interna arbete med att byta ut farliga kemikalier mot mindre far-

liga ämnen. Kraven begränsar vilka kemiska ämnen som får ingå 

i varor som används i verksamheten och i de kemiska produkter 

som används för drift och underhåll. 

f

3) Svavelförordning (2014:509)

f

4)  Perfluorerade och polyfluorerade ämnen, används exempelvis vid  

 impregnering av läder och textil, i rengöringsmedel som fönsterputs och  

 golvpolish och i brandskum. 

5)  Perfluoroktansulfonat är ett så kallat PBT-ämne, det vill säga persistent,  

 bioackumulerande, toxiskt.
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Inventering och substitutionsarbete

En kartläggning av faror och risker med de kemiska produkter 

som används i verksamheten har genomförts under året.

Syftet med projektet var att identifiera kemiska produkter med 

miljö- och hälsofarliga egenskaper och att påbörja ett arbete 

för att aktivt välja produkter med mindre farliga egenskaper. 

I arbetet användes de etablerade restriktionslistorna som 

finns inom EU:s kemikalielagstiftning samt Försvarssektorns 

kriteriedokument.

En kartläggning av kemiska produkter registrerade inom 

Försvarsmakten som innehöll något av ämnena på restriktions-

listorna gjordes. Säkerhetsdatabladen för produkterna kontrol-

lerades och förbrukning och lagerhållning analyserades. En 

strategi för framtida substitutionsarbete togs fram.

Utifrån det arbete som gjorts rekommenderas att definiera  

målsättningar med substitutionsarbetet.

Följande förslag till målsättningar är framtaget:

• Att kontinuerligt uppdatera information om produkter i 

takt med att fler ämnen regleras i kemikalielagstiftningen.

• Att ha ett aktivt och systematiskt substitutionsarbete för 

att ständigt förbättra arbetsmiljö och minimera negativ 

miljöpåverkan från Försvarsmaktens verksamhet.

Ytterligare insatser med koppling till miljömålet giftfri miljö är 

bland andra Marinens kartläggning av kemiska stridsmedel 

som dumpats i vattnet efter andra världskrigets slut, utanför 

Måseskär fyr, Orust. Vidare finns CBRN6-kompaniet som uppträ-

der vid insatser där detektering, identifiering och sanering av 

CBRN-händelser är viktigt. Insatsenheterna kan fastställa konta-

minerade områdens utbredning och koncentrationer av farliga 

ämnen.

Storslagen �ällmiljö
Försvarsmakten har, efter den flygolycka som inträffade den 15 

mars 2012, städat på och kring Kebnekaise. På grund av den 

kalla sommaren och att den största andelen vrakdelar redan 

samlats in blev dock insamlingen begränsad. Miljöbevakning 

har skett på två olika platser på kammen och från en plats på 

Rabots glaciär. Resultaten från årets miljöbevakning visade låga 

halter av ämnen som kan spåras till flygbränsle och olja från flyg-

planet, vilket är i stort sett samma resultat som 2014. Den låga 

temperaturen medför att det tar lång tid för dessa ämnen att 

brytas ner i miljön och att ämnena inte volatiliseras (förflyktigas) 

upp i luften i någon nämnvärd omfattning. 

God bebyggd miljö
Exempel på Försvarsmaktens miljöaspekter inom God bebyggd 

miljö är buller och avfallshantering.

Vid Försvarsmaktens övningsfält, skjutfält och flygplatser upp-

står buller från skjutningar samt start och landning av flygplan. 

För att säkerställa att människor i sin vardag inte utsätts för 

en ljudutbredning som överstiger rekommenderade nivåer 

avråder Försvarsmakten från bostadsbebyggelse vid militära 

övningsområden. Under året har Försvarsmakten svarat på över 

500 remisser som berört områden vilka utsätts för buller och har 

deltagit i fördjupade samråd i kommunerna Haninge, Upplands-

Bro, Ronneby, Lidköping, Götene och Simrishamn.

För att minska påverkan till följd av avfallshantering ställer 

Försvarsmakten redan vid upphandling av materiel krav gäl-

lande bland annat återvinning. Vid stora upphandlingar ansvarar 

Försvarets materielverk för att analysera vilka risker avvecklingen 

kan komma att innebära för yttre miljö, säkerhet och hälsa.

6) kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära

f

Foto: Försvarsmakten
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f Avveckling och destruktion
Ett av Försvarsmaktens interna miljömål är att öka andelen avfall 

som materialåtervinns och minska andelen som går till deponi 

och förbränning.

Försvarsmakten avvecklar materiel till följd av att det är kostsamt 

att ha förråd och att, till exempel ammunition, blir farliga när 

de passerat sitt bäst-före-datum. Samtidigt måste hänsyn tas till 

lagar, förordningar, miljö, ekonomi, säkerhet och allmännytta.

När materiel ska avvecklas sker det i samarbete med Försvarets 

materielverk. I första hand undersöks om det finns någon annan 

statlig myndighet, frivillig försvarsorganisation eller internatio-

nell humanitär hjälporganisation som kan ha användning av för-

nödenheterna. Av Förordning (2000:278) om gåvor och överfö-

ringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten framgår tydligt 

vad som gäller för att skänka eller överföra delar av överskott. 

I andra hand får Försvarets materielverk i uppdrag att genom-

föra försäljning av materiel som lämpar sig för just detta. I tredje 

hand får Försvarsmaktens logistik (FMLOG) i uppdrag att destru-

era/återvinna sådant överskott som inte får skänkas bort eller 

säljas, till exempel vapen och ammunition. Denna uppgift löser 

FMLOG med stöd av de ramavtal som de i konkurrens upphand-

lat nationellt. På så vis säkerställs att lagar och förordningar följs 

och att de aktuella företagen har kunskap om miljö som garan-

terar att Försvarsmakten bidrar till ett hållbart kretslopp.

Ett rikt växt- och djurliv
Försvarsmaktens övningsverksamhet har en positiv inverkan på 

miljömålet ett rikt växt- och djurliv. 

Övningsverksamhet på land och i vatten är en av Försvarsmaktens 

aktiviteter som identifierats påverka miljön mest. Den biolo-

giska mångfalden vid Försvarsmaktens övnings- och skjutfält 

har i många fall visat sig vara rik i jämförelse med närliggande 

områden. 

Utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige beror till 

stor del på att äldre tiders variationsrika landsbygd ersatts av 

vidsträckta och likformiga skogsområden eller åkrar där färre 

växter och djur kan leva till följd av förändringar i skogs- och 

jordbruket. Till exempel har igenväxning av jordbruksmarker för-

sämrat betingelserna för arter som behöver öppna landskap. De 

kontinuerliga störningar som Försvarsmaktens övningsaktivite-

ter under decennier utsatt övningsfälten för bidrar till en ökad 

variation i landskapet och skapar livsmiljöer som tidigare fanns i 

det äldre jordbrukslandskapet.

Där Försvarsmakten övar och bedriver verksamhet uppstår 

störningsmoment i form av markslitage, död ved, bränder och 

bildande av sandbankar vilket gynnar en rad olika rödlistade och 

hotade arter. Körning med stridsfordon gynnar marklevande 

insekter och hjulspåren bildar vattensamlingar för till exempel 

groddjur. Körskador på träd skapar död ved vilket gynnar en 

stor mängd insektsarter som i sin tur gynnar fågellivet. Dessa 

områden har dessutom förvaltats utan några egentliga krav på 

avkastning vilket har medfört att marken inte besprutats eller 

gödslats och att skog inte har brukats på ett intensivt sätt.

Vid flera av Försvarsmaktens övnings- och skjutfält finns det idag 

höga naturvärden. I övningsområden som Ravlunda i Skåne, 

Mästocka i Halland och Tofta på Gotland finns det en högre 

biologisk mångfald än i närliggande naturreservat. Naturvärden 

som dessa gör att delar av många övnings- och skjutfält är skyd-

dade genom Natura 2000 och SNUS-objekt7.

Under året har ett projekt kring biologisk mångfald och ekosys-

temtjänster vid Försvarsmaktens övningsfält inletts. Projektet 

syftar till att inventera vilka fält som har en hög biologisk mång-

fald, innehar unika eller rödlistade arter samt vilka skötselplaner 

eller systematiskt skötselarbete som finns för övningsfälten. 

7) Statliga Naturskogar och Urskogsartade Skogar

Foto: Carolina L Nilsson/Forsvarsmakten
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Foto: Jimmy Croona /Försvarsmakten

Klimatrapportering 

Drivmedelsförbrukning

Klimatrapportering; intern drivmedelsförbrukning - beräkning från m3 till CO
2 
utsläpp

Inrikes  m3 2013  m3 2014 m3 2015  GJ/m3 

värmevärde
 kg/GJ emis-

sionsfaktor
 kg CO

2
 2013 kg CO

2 
 2014 kg CO

2 
2015

Bensin vägtransport 995 1 116    799 32,8 72,0 2 348 359    2 633 939    1 885 768

Etanol vägtransport 65 45    22,8 67,1 99 311    68 754    

Diesel vägtransport 6 934 8 288    7 583 35,3 72,0 17 615 916    21 055 770    19 264 709

Diesel sjöfart 9 676 10 272    12 117 36,6 74,5 26 394 657    28 020 455    33 053 334

Flygfotogen 75 40 658 44 504    53 106 35,3 71,5 102 560 618    112 262 230    133 960 947

Flygbensin 33 10    11    14 31,5 70,0 22 015    24 217 30 381

Utrikes

Diesel vägtransport 347 414    379 35,3 72,0 881 558    1 051 772    962 854

Diesel sjöfart 484 514    606 36,6 74,5 1 320 278    1 402 114    1 653 076

Flygfotogen 75 1 220    1 335    1 593 35,3 71,5 3 077 474    3 367 564 4 018 374

Totalt 60 389    66 499    76 197  154 320 187    169 886 814 194 829 443

f

Foto: Försvarsmakten
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Energiförbrukning 

Försvarsmaktens totala energiförbrukning 

Energiförbrukning 2014 kWh

Värme (graddagskorrigerad) 219 443 442

Värme (verklig förbrukning) 195 956 521

El (inkl verksamhetsel) 184 938 502

Avfall och materielåtervinning 

Försvarsmaktens totala mängd avfall 2015

Total mängd avfall 2015  kg

Verksamhetsavfall 7 492 154

Avfall 5 390 249

Farligt avfall 2 101 905

Destruktionsavfall 1 206 306

Avfall 1 181 253

Farligt avfall 25 053

Totalsumma 8 698 460

Tjänsteresor och övriga transporter

Försvarsmaktens utsläpp av koldioxid kopplat till tjänsteresor och godstransporter

Utsläpp av koldioxid Totalt angett i kg Utsläpp i kg per årsarbetskraft10

ÅR 2014 2015 2014 2015

Flygresor <500 km 2 963 271 312 19 03 159 155

Flygresor totalt 11 465 162 130 550 75 614 649

Bilresor i tjänsten11 2 065 540 114 68 12 111 57

Tågresor 98 81 0 0

Bussresor 17 49912 395 00013 1 19

Godstransporter14 407 500 762 117 22 37

Totalsumma 169 190 70 180 859 88 907 917

f

Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

10)   Kontinuerligt anställda i Försvarsmakten 2015 var 20 100 personer. 

11)   Bilresor som görs i tjänsten inkluderar tjänstebil, hyrbil, leasad bil och taxi. 

12)  Uppgifterna för bussresor 2014 är ej kompletta på grund av uteblivet underlag från bussbolagen. 

13)  Uppgifterna för busstransporter 2015 är beräknade enlig schablonisering då underlaget från bussbolagen ej är komplett.  

14) Innefattar tåg, lastbil och färja.





För mer information kring Försvarsmaktens  

miljöarbete besök gärna vår hemsida:  

www.forsvarsmakten.se

PROD MILJÖ 
107 85 Stockholm  z  Telefon: 08-788 75 00  z  www.forsvarsmakten.se
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