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FÖRORD 
 
Bestämmelser i rutinen gäller för all civil verksamhet och vistelse på fältet. När civil 
verksamhet bedrivs på fältet ska entreprenören anmäla sin verksamhet och följa 
gällande riktlinjer som meddelats av Övning- och skjutfältsavdelningen, P18. 
Övnings- och skjutfältsavdelningen beslutar om var vederbörande får vara, vilka vägar 
som får användas och när det kan ske utan risk. 

Största möjliga miljö- och markvårdshänsyn ska vara allas gemensamma mål för att 
bevara terrängen i bästa skick. Alla har skyldighet att anmäla fel och brister. 

Tänk på att många verksamheter sker samtidigt på fältet. 
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1. Grundläggande bestämmelser 

1.1. Anmälan 

All verksamhet ska anmälas till P18, Övning- och skjutfältsavdelning (Ö/S 
avdelningen) i god tid innan utförande. Detta för att möjliggöra ett säkert 
genomförande.  

A. Entreprenör kontaktar Ö/S avdelningen för anmälan av verksamheten på 
skjutfältet. Det ska göras i god tid innan planerad verksamhet, senast 6 
veckor innan genomförande. I anmälan ska ingå: 

- Beskrivning av verksamhet (ex grävning, skogsbruk, fältbesök) 

- Tidpunkt för påbörjan och avslut av verksamheten. 

- Område för er planerade verksamhet. 

- Namn och telenr till de som kommer vistas på skjutfältet.  

- Vid verksamhet inom regementsområdet krävs ytterligare 
personuppgifter för upprättande av besöksanmälan. 

- Det råder foto- och filmförbud på Regementsområdet. Vid behov 
kan tillstånd sökas, det ska meddelas Ö/S avdelningen vid anmälan. 

B. Ö/S avdelningen återkommer med beslut om tillträde och riktlinjer för er 
anmälda verksamhet på skjutfältet. Riktlinjer gällande: 

- Kommunikation vid in- och utträde på skjutfältet 

- Tillträde till vägar 

- Eventuella farlig områden (militär verksamhet). 

- Karta över Tofta skjutfält som visar vägnät, områdesskydd och 
sektionsindelningar. 

 
Tänk på att er verksamhet kan begränsas och även ställas in på kort varsel, detta med 
grund i säkerhet för alla som vistas på skjutfältet. 

 
1.2. Vid genomförande 

Var väl inläst på de riktlinjer som ni blivit delgivna av Ö/S avdelningen samt medtag 
utdelat underlag ex karta för området och kontaktuppgifter. 
 

Observera att ni aldrig får tillträda skjutfältet eller ta er förbi bommar utan 
kommunicerat med Ö/S avdelningen! 

 
1.3. Vid avslutad verksamhet 

När ni avslutat er verksamhet ska ni: 

- Meddela Ö/S avdelningen att ni lämnar skjutfältet. 
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- Meddela eventuella skador som uppkommit exempelvis på vägar, 
vägtrummor, skyltar, mark, utsläpp m.m. 

2. Kontaktuppgifter 

Verksamhet Funktion Tele. Nr E-post 
Vid anmälan av civil verksamhet på 
skjutfältet 

Ö/S avdelningen  0498-29 58 96 
072-395 83 41 

p18-toftaskjutfalt@mil.se  

Bevakning på skjutfältet Vakten 072- 165 10 25 Vakten-toftagarnison@mil.se  

Vakthavande befäl VB P 18 010 – 829 58 71  

Frågor av allmän karaktär P 18 010-829 57 00 exp-p18@mil.se 

Brytpunkt MGRS SWEREF 99 TM 

Brytpunkt 1 (Tjautväg, Skjutfältet) 34VCJ3277983651 N 6 384 732 E 691 661 

Vakten Brytpunkt 2 (Vakten, 
Regementsområdet) 

34VCJ3283084842 N 6 385 923 E 691 606 

 

3. Allmänna bestämmelser om begränsningar på skjutfältet 

Följande kapitel informerar om begränsningar som finns på skjutfältet över tid. 
Informationen utgör dels ett underlag för Er verksamhet vid riskbedömningar och 
dels utgör de allmänna riktlinjer för er verksamhet på skjutfältet. 

All verksamhet på skjutfältet ska anmälas till Ö/S avdelningen enligt punkt 1.1. Ö/S 
avdelningen ger Er ytterligare riktlinjer för er specifika verksamhet. 

3.1. Skyltar på skjutfältet 

Skjutfältets gränser är i terrängen markerade med varningsskyltar med anvisningar 
om tillfartsvägar. Skyltarna är placerade med cirka 50 meters mellanrum. Dessa är till 
för att skydda allmänheten mot farlig verksamhet som bedrivs på skjutfältet. 

 

 

 

Bild 1 Gränsskylt var 50:e meter 

Bild 2 Gränsskylt vid skogsväg 

mailto:p18-toftaskjutfalt@mil.se
mailto:Vakten-tofta
mailto:exp-p18@mil.se
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Då farlig verksamhet (militär verksamhet) bedrivs på skjutfältet finns följande 
information om tillträde på fältet:  

- Infarterna är avspärrade med bommar och förbudsskyltar. 

- Tavlorna informerar om fältet är öppet resp. stängt vid de fyra 
huvudinfarterna  

- Observera att vid medgivet tillträde till Regementsområdet råder förbud mot 
att fotografera eller filma (se bild 6 och punkt 1.1) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ändring eller skadegörelse av skyltar och avspärrningar kan medföra livsfara 
för människor. 

 
3.2. Blindgångare/oexploderad ammunition (OXA) 

Trots omfattande röjningsåtgärder kan det förekomma att OXA blir kvar i terrängen 
efter övningar. Ö/S avdelningen har ammunitionsröjare som kan bedöma och 
oskadliggöra eventuella OXA fynd. 

Inom vissa områden på skjutfältet är sannolikheten betydande att påträffa OXA. När 
ni anmäler verksamhet i dessa områden måste detta föregås av en noggrann kontroll 
av  Ö/S avdelningen. Det är därför viktigt att ni i god tid inkommer med er anmälan 
om verksamhet. 

Bild 4, Bom med förbudsskyltar 

Bild 3, Avstängningsbock 

Bild 5, Varningstavla - avspärrade områden Bild 6, Skyltar Regementsområdet 



 

 

Instruktion          
Datum Beteckning  

2021-02-09 FM2020-22918:1 

         

Sida 7 (8) 

 

         
         

         

 

 

  

 

 

 
Bild 6, Exempel på OXA i fält 

Om ni upptäcker OXA eller något som liknar OXA gäller följande:  

- Stoppa verksamheten och vidrör inte föremålet. 

- Märk om möjligt ut platsen på sådant sätt att andra varnas och att OXA kan 
återfinnas. 

- Meddela snarast Ö/S avdelningen eller Vakten. 

3.3. Områdesskydd på skjutfältet 

- Det finns många fornlämningar på skjutfältet. Kända fornlämningar är 
skyltade enligt bild 7. Ingen militär övningsverksamhet är tillåten inom dessa 
områden dock kan viss annan verksamhet ske med försiktighet, det är upp 
till verksamhetsutövaren att avgöra (beställare/entreprenör). Enligt 
Kulturmiljölagen (1988:950), får inte fornlämningar rubbas, skadas eller 
övertäckas.  

  

. 

  

 
 

 

- På skjutfältet finns ett Natura 2000  område som heter Nasume myr. 
Området är skyltat i terräng med enligt bild 8. Ingen militär 
övningsverksamhet är tillåten inom området. För annan verksamhet eller 
åtgärd inom Natura 2000 krävs i regel tillstånd från tillsynsmyndigheten 
(Länsstyrelsen), tillstånd söks av verksamhetsutövare 
(beställare/entreprenör).  

Bild 7, Förbud mot militär verksamhet  
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Bild 8, Förbud mot militär verksamhet 

- Tofta vattenskyddsområde finns inom skjutfältet. 

- Det finns ett antal nyckelbiotoper spridda över skjutfältet. 

- På skjutfältet finns ett SNUS-område (Skyddsvärda statliga skogar och 
urskogsartade skogar), Burgatskog. 

3.4. Trafik 

Skjutfältet får normalt trafikeras med alla typer av fordon och fordonskombinationer 
som förekommer. Tillåten hastighet på skjutfältet är 50 km/h. Observera att 
begränsad framkomlighet kan förekomma över vissa broar/färistar.  

3.5. Vid nödlägen 

Vid olycka (personskada, brand, utsläpp) kontakta: 

- 112  

- Ö/S avdelningen eller vakten 

Vid olycka måste invisning av räddningspersonal ske från brytpunkt 1 eller 2 (se 
punkt 2). 

 


