SKJUTFRIA PERIODER 2018
Skjutfria perioder där riskområde över Vättern ej utnyttjas
Under veckoslut och helger: (dvs fredag/dag före helgdag
kl. 16.00 till måndag/dag efter helgdag kl. 07.00)
Under de skjutfria perioderna kan i undantagsfall skjutning
ske. Denna information erhålls via www.fmv.se/riskomraden.
Under pågående skjutning kan information erhållas via anrop
till Sjöbevakningen Karlsborg på VHF kanal 14.”
Varning
RÖR ALRDRIG upphittad ammunition, på land, i vatten eller
vid dykning. Anmäl genast fyndet till Polisen via 112.
Riskområden med tillhörande varningsfyrar finns markerade
på sjökort VÄTTERN från och med 1988 års upplaga. Fyrarna
visar vitt snabblixtsken, fyrkaraktär VQ W 18,0M. Bevakningsbåtarna visar gult snabblixtsken. Följ deras ansvisningar.
Avlyst område övervakas även med radar och kamera.
Stora Röknen
Landstigning på ön är tillåten under helgerna i juni och
augusti. Under juli är landstigning tillåten samliga dagar.
Övrig information
Aktuella uppgifter om skjuttider och vilka delar av riskområdena som används, lämnas alltid per telefon +46 505-404 60,
eller efter radioanrop av Informationscentralen - Sjöbevakningen Karlsborg. Centralen är bemannad under kontorstid.
Övriga tider är en telefonsvarare inkopplad. Vid behov kan
information även meddelas efter anrop till Kråks skjutfält på
VHF kanal 14.

No live fire excersises
During weekends and holidays, se dates below. Beware
that live fire excersises exceptionally may occure even on
the dates below. Information can be obtained www.fmv.se/
riskomraden. You may also call: ”Sjöbevakningen Karlsborg”
on VHF chanel 14 during firing practices.
Attention
If you find unexploded ordonance on shore, in the water or
during diving DO NOT TOUCH IT. Please reports the finds
immediately to Police on 112. Warning beacons and danger
areas are shown on the chart VÄTTERN, 1988 edition and
subsequent editions. Stationary warning beacons that are
lit during the exercise show a very quick flashing white light.
Patrol boats are equpped with fast flashing yellow lights.
Follow their instructions. Embargoed area is monitored by
radar and TV.
Stora Röknen
Landing on the island is allowed all weekends in June and
August. In July landing is allowed every day.
Information center
Current information on firing times and which parts of
the danger areas are in use can be obtained in English or
Swedish by telephone +46 505-404 60, or from the
information centre - Lake patrol Karlsborg (Sjöbevakningen
Karlsborg). The centre is manned during office hours.

SKJUTFRIA PERIODER 2018
DÄR RISKOMRÅDE ÖVER
VÄTTERN EJ UTNYTTJAS
28-29 April
5-6, 12-13, 19-20, 26-27 Maj
2-3, 9-10, 16-17, 22-24, 30 Juni
1-31 Juli
4-5, 11-12, 18-19, 25-26 Augusti
1-2, 8-9, September

