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FÖRSVARSMAKTEN övar 
dygnet runt, året runt 
för att försvara svenskt 

territorium och hävda svenska 
intressen. 

– Andra länder i vår omvärld 
har ökat sina aktiviteter och 
övningar och dem måste vi 
bevaka. Vi har också fått fler 
värnpliktiga som ska utbildas. 
Sammantaget gör det här att vi 
märks mer på sjön än tidigare. 
När vi övar eller gör insatser 
behöver vi ibland hålla hög fart, 
både i och utanför leder. Tyvärr 
så kan svallvågor orsaka skador 
på båtar och bryggor, men vi ska 
alltid följa rådande bestämmelser, 
fartbegränsningar och iaktta gott 
sjömanskap, säger kapten Rebecca 
Landberg, kommunikationschef 
Marinen.

Var håller ni oftast till när  
ni övar?

– Det är främst i Stockholms 
södra och mellersta skärgård, 
runt Gryt och Valdemarsviks 
skärgård, Karlskronas yttre redd 
och i Göteborgs skärgård, främst 
mellan Björkö och Tistlarna. 
Naturligtvis kan vi också upp- 
träda i andra områden.

Vilka råd vill du ge båtägarna?
– Om du förtöjer i en natur-

hamn bör den vara skyddad för 
svall från passerande fartyg. För-
töj med ordentligt avstånd från 
land och ha rejält med vatten 

under kölen, minst 2 m. Kommer 
det svall ska båten inte riskera att 
slå i sjöbotten eller mot strand-
kanten. Ankrar du måste du ha 
tillräckligt lång ankarlina, minst 
3–5 gånger djupet. Och ankra där 
det är djupt, tänk på att ett större 
snabbgående fartyg som passerar 
utanför en vik kan suga ut och 
tömma en stor del av vattnet!

Hur ska man uppträda när 
man möter örlogsfartyg?

– Om örlogsfartyget håller på 
med någon typ av verksamhet 
så är i allmänhet någon signal 
hissad. Är det minröjning eller 
minsvepning är tre svarta klot 
hissade, i mörker är det tre gröna 
runtomlysande ljus. Signal- 
flaggorna N, E och 2 hissas när 
det är en övning tillsammans 
med en ubåt. Vid dykningar 
hissas signalflagga A och en röd 
signalflagg markerar att skjut-
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ning förekommer. Ser du någon 
av dessa signaler bör du passera 
på stort avstånd, helst 1 000 m 
om det är möjligt. Dessutom ska 
du minska farten och iaktta för-
siktighet. Om du inte observerar 
dessa signaler kan örlogsfartyget 
tuta eller signalera på dig för att 
du ska uppmärksamma faran. 

Något annat för sjöfolket att 
tänka på?

– Ja, respektera de militära 
skyddsområdena. I sjökortet 
är de markerade och dessutom 
finns det alltid skyltar som talar 
om vad som är förbjudet. Tänk 
på att du kan bli bötfälld eller till 
och med få fängelse om du bryter 
mot dessa förbud.

Det är inte bara på sjön som 
ni har ökad aktivitet?

– Nej, just nu producerar och 
visar vi små kortfilmer med olika 
tema som visas på marinens 
sociala medier. De kan handla 
om hur man förtöjer, signaler och 
flaggor på Försvarsmaktens fartyg 
och att man inte får gå iland på 
skyddsområden. Vi hoppas att  
på det viset ge kunskap och 
förståelse om vår viktiga verk-
samhet, att vi ska kunna mötas 
på sjön på ett säkert sätt, säger 
Rebecca Landberg. 

Länk: www.forsvarsmakten.
se/sv/information-och-fakta/
for-dig-som-privatperson/
for-batfolk/ ✪

Kapten Rebecca Landberg, kommunikationschef Marinen.  
Foto: Astrid Amtén, Försvarsmakten.

Skjutning pågår. MInröjning pågår. Dykning pågår.Övning med ubåt.
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