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Borka Medjed Hedlund, borka.medjedhedlund@mil.se

Information till berörda länsstyrelser, kommuner m.fl.
med anledning av flygvapenövning 2019 (FVÖ 19)
Under vecka 912 – 913 genomför Försvarsmakten övningsverksamhet med
flygförband i norra Sverige. Flygvapenövning FVÖ 19 pågår från fredagen den
22/3 kl. 12:00 till onsdag den 27/3 kl. 12:00. FVÖ 19 går delvis under samma
period som Arméövning, Northern Wind, där delar av verksamheten samordnas,
till exempel luftrummet.
Flygvapenövning är en flygövning som genomförs årligen. Syftet är att öva
ledningen av luftstridskrafterna och öka förmågan till nationellt försvar av
Sverige. Under FVÖ 19 övar svenska och finska luftstridskrafter försvar av
Sverige – i år i norra Sverige (Norrbotten och Västerbotten).
Flygövning med ökad risk för buller sker dygnet runt mellan 2019-03-22 till
och med 2019-03-27. Följande flygplatser kommer att nyttjas under övningen:
Kallax/Luleå, Vidsel, Jokkmokk, Gällivare och Arvidsjaur. Flygning med
stridsflygplan sker med start och landning från Luleå/Kallax, Vidsel och
Jokkmokk. Flygning med stridsflygplan till och från Gällivare och Arvidsjaur
kommer att ske vid enstaka tillfällen.
Annonsering till allmänheten inför övningarna sker i lokaltidningar vid berörda
orter och i vissa fall lämnas direkt till närboende i Luleå och berörda samebyar.
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Under FVÖ 19 kommer frågor och eventuella klagomål att omhändertas av
övningsledningen på följande telefonnummer 010- 823 79 00.

Nylén, Robert
Övningsledare FVÖ 19
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
Länsstyrelsen Norrbottens län (norrbotten@lansstyrelse.se)
Länsstyrelsen Uppsala län (uppsala@lansstyrelsen.se)
Länsstyrelsen Västra Götalands län (vastragotaland@lansstyrelse.se)
Polisen (avsett för region Nord och Mitt (registrator.nord@polisen.se samt
registrator.mitt@polisen.se )
Arjeplog kommun (kommun@arjeplog.se )
Arvidsjaur kommun (kommun@arvidsjaur.se)
Bodens kommun (kommunen@boden.se)
Grästorps kommun (kommun@grastorp.se)
Gällivare kommun (post@gallivare.se)
Haparanda kommun (kommunen@haparanda.se)
Jokkmokks kommun (kommun@jokkmokk.se)
Kalix kommun (kommun@kalix.se)
Kiruna kommun (kommun@kiruna.se)
Lidköpings kommun (kommun@lidkoping.se)
Luleå kommun (lulea.kommun@lulea.se)
Pajala kommun (kommun@pajala.se)
Piteå kommun (kommun@pitea.se)
Trollhättans kommun (trollhattans.stad@trollhattan.se )
Uppsala kommun (uppsala.kommun@uppsala.se)
Älvsbyns kommun (kommun@alvsbyn.se)
Överkalix kommun (kommun@overkalix.se)
Övertorneå kommun (kommun@overtornea.se)
Som orientering inom FM
Försvarsinspektören för hälsa och miljö
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