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Skjutfältsråd 1 2020
Info från Tofta övnings- och skjutfältsavdelning
Det råder stor osäkerhet i planeringen av vårens verksamhet på grund av Coronapandemin. Delar av den planerade övningsverksamheten är inställd och det är
oklart om annan verksamhet genomförs i stället. De aviserade öppettiderna för
fältet kan komma att ändras och det är, som alltid, viktigt att följa informationen
vid infarterna och att aldrig passera en nedfälld bom.
Enligt nuvarande planering öppnar fältet för sommaren efter vecka 26, och
stänger v 32. Fältet är periodvis öppet även under våren och försommaren.
Preliminära avlysningar finns på skjutfältets webbsida på
www.forsvarsmakten.se/gotland.
Det finns en ny möjlighet att få aktuell information om verksamheten på
skjutfältet direkt till telefonen via SMS. För att prenumerera på utskicken, skicka
texten FÖLJ till 070-903 29 84 84.
Det slutliga avgörandet av det överklagade tillståndet för Tofta skjutfält ligger på
regeringens bord. När regeringen fattar beslut vet inte Försvarsmakten. Tillståndet
medger i dag inte skjutning med indirekt eld från grupperingsplatser utanför
skjutfältet.
Mätningen av vibrationer och luftstötsvågor på bostäder samt byggnader av
känslig karaktär (till exempel Tofta kyrka) som genomfördes i höstas bearbetas
och en utredning kommer troligtvis att presenteras i höst.
Försvarsmakten fortsätter utredningen gällande per- och polyfluorerade ämnen
(PFAS) från tidigare verksamhet i området runt regementsområdet. Under våren
kommer en omfattande kartläggning och provtagning ske. Syftet är att säkerställa
utbredningen. Även på andra delar av skjutfältet kommer viss provtagning att
göras.
Nya skyltar visar tydligare var det finns fornminnen. Trots skyltningen har privat
terrängkörning skett som orsakat skador på fornminnen i södra delen av fältet,
vilket upptäcktes vid fornminnesinventeringen. Mycket beklagligt då bevarandet
av fornminnen på övriga fältet är över riksgenomsnittet.
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En hel del skogsvård pågår sedan årsskiftet i Fortifikationsverkets regi. Det kan se
lite risigt ut så här i början men med tiden kommer växtligheten att utvecklas så
det blir grönt och fint igen.
Fortifikationsverket planerar även att genomföra vägunderhåll under vecka 23-25.
Fältet kan vara öppet för allmänheten under delar av denna tid. Vi ber alla som
vistas på fältet under denna tid att köra försiktigt och hålla undan för
arbetsfordon.
Höstens verksamhet kommer att återupptas v31. Vi kan i dagsläget inte säga hur
mycket fältet kommer beröras av detta. Perioden 34-39 kommer det troligen vara
en hel del verksamhet.
GGN kommer genomföra tävling v43 och v44 räknar vi med att hålla fältet öppet
för höstlov.
Sista verksamhetsperioden för året är planerad till v45-50.
Nästa skjutfältsråd är preliminärt planerat till den 26 november.
Frågor och synpunkter kring verksamheten hänvisas i första hand till p18@mil.se.
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