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Naturskyddsföreningen – Stoppa miljonrullningen  
 

Naturskyddsföreningen uppmanar till att rösta JA till att ” Västerås stad avvecklar 

verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget”.  

Åren 2002–2005 vann Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket i Miljödomstolen att det 

inte skulle ske röjning för hinderfrihet på Björnön såsom Luftfartsinspektionen krävde. 

Naturen var för värdefull. Men Miljööverdomstolen hävde beslutet och röjningen för 

hinderfrihet på Björnön blev mycket omfattande. Bl.a. förstördes ett av Västmanlands rikaste 

område på rödlistade insektsarter.  

Nu 15 år senare ser vi att flygplatsen gått med ca 500 miljoner kr i förlust, vilket har täckts av 

Västerås stad med skattemedel. Prognoserna för framtiden är förluster om 20–30 miljoner kr 

per år. Antalet tillåtna flygrörelser har utökats vid flera tillfällen och i december 2019 

beviljade Miljödomstolen max 70 500 flygrörelser per år. Naturskyddsföreningen har 

överklagat beslutet och kräver att nuvarande 55 000 flygrörelser skall gälla. Förhandlingen 

ligger nere pga. folkomröstningen.  

 

Naturskyddsföreningens krav är:  

 Max 55 000 flygrörelser  

 Linje- och charterflyget skall avvecklas  

 Upprepade start- och landningsövningar begränsas enligt  

1 maj - den 31 augusti: helgfri måndag - fredag kl. 09.00- 16:00. 

Varannan lördag, söndag under perioden 15 maj – 31 juli ska vara flygfria. 

 

Klimat  

Om världen ska klara Parisavtalet om 1,5 grader C ökning av globala medeltemperaturen så är 

koldioxidbudgeten slut år 2037. För 2 grader gäller år 2050. Idag går utvecklingen mot ca 3 

grader. Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor är 10 miljoner 

ton CO2 dvs 1 ton / svensk. Målet är att totala utsläppen per person inklusive konsumtion är 

mindre än 1 ton CO2. Flygresorna måste minska!  

Att öka antalet resande från 115 000 (år 2015) till ca 300 000 resande (år 2040) vid Västerås 

flygplats är ren utopi med tanke på flyget totalt sett måste minska. Att avveckla den 

olönsamma verksamheten linje-och charterflyg i Västerås är en bra start.  

 

Rekreation, hälsa och biologisk mångfald  

Naturreservatet Björnön är rikt på biologisk mångfald och enligt Grönstrukturplanen Västerås 

stads viktigaste område för rekreation, friluftsliv och fysisk aktivitet. Speciellt under våren 

och försommaren är förändringen i naturen som intensivast och en rik källa för 

naturupplevelse och rekreation. Gäller även Hässlösundet och Trådarängarna. Att utöka 

antalet flygrörelser kommer avsevärt att öka bullerstörningarna. Därav vårt krav på max 

55 000 flygrörelser samt begränsningarna i flygtiderna.  

Enligt en rapport år 2018 från GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) har svenskarnas 

fysiska hälsa försämrats. Ser man på hela den arbetsföra åldern, har på 20 år andelen svenskar 

med hälsofarligt dålig kondition ökat från 27% till 46%. Dålig kondition ökar risken för 

flertalet folksjukdomar. För att få fullt utbyte av den rekreation det innebär att vistas på 

Björnön är det viktigt att flygbullret över Björnön minskar.  

 

Ekologiska skuldens dag  

Den 29 juli 2019 inträffade Earth Overshoot Day, dvs då hade mänskligheten gjort av med 

naturens årsbudget av förnybara resurser. Vi människor lever globalt som om vi hade 1,7 
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planeter till förfogande och i Sverige som om vi hade ca 4 planeter. Bl.a. våra internationella 

flygresor ger ett stort bidrag till Sveriges fotavtryck.  

 

Naturskyddsföreningen uppmanar att rösta JA till att ” Västerås stad avvecklar verksamheten 

som bedrivs i flygplatsbolaget”.  

 

Bengt Jönsson  

Ordf. Naturskyddsföreningen i Västerås. 

 


