
Hej på er Göteborg City Airport 
Ungefär någon gång under 1994 så gjorde miltärhelikoptrar flygövningar i vårt naturreservat 
Hållsungamyren på Kungälvs sidan upp mot Kärna. Jag protesterade flera gånger till militären som 
trots att naturreservatet inte var inritat på deras kartor så lovade de att rita in naturreservatet som 
”icke flygbart område”. De var ju lika intresserade som oss om att ha kvar en värdefull natur med ett 
rikt fågelliv vilket vi verkligen har på Hållsungamyren. Döm om min förvåning när jag hörde en 
helikopter ifrån naturreservatet hålla på att öva där. Nu vid denna tid är vår natur extra känslig för 
yttre påverkan/störning. 
 
Militären ändrade också inflygning mot Säve så att denna korridor går över våra hus istället för i 
naturreservatet och bort till Säve. Jag menar blir trafiken för intensiv så kan ju vi människor klaga 
vilket våra örnar, berguvar, hökar, falkar och alla övriga fåglar i detta naturreservat inte kan. 
 
Torsdag 8/4 19.20 ringde jag kontrolltornet för att höra hur man kan låta civiltrafiken, helikopter, nu 
öva i naturreservatet. Johan Fröjd på kontrolltornet svarade mig att det finns inte inritat på några 
kartor så han vet inte om att det finns ett naturreservat. Naturreservatet finns ju där även om Johan 
inte känner till det. För att vara navet över flyget här hos oss är det konstigt att 
flygplatskontrolltornet inte vet om hur naturen runt omkring ser ut. Det måste ju finnas vissa 
landkorridorer där man flyger för att minimera störning och bråk. 
 
Google maps, kartor etc… hur mycket information som helst finns. Jag bifogar en bild från google 
maps med vårt naturreservat inritat och önskar också om ni kan hjälpa mig att freda vårt 
naturreservat för övningsflygningar med helikopter och annan helikopterträning. Det är ju så att 
dessa helikoptrar går under 100m höjd för att sedan stiga och gå ner igen för att sedan stiga och då 
är det inte tillåtet att flyga under 1000m eller hur ligger det till? Det är väl ändå inte tillåtet att träna 
helikopterflygning i ett naturreservat under 100m nivån? 
 
Jag skulle önska att ni kan förbjuda flygtrafik i detta område så som militären gjorde för 15 år sedan: 
N57grader50´28.32´´ och N57grader50´2.4´´ 
E11grader45´40.32´´ och E11grader44´48.48´´  
 
När jag var ung bodde jag i Torslanda och vi såg plan landa och starta och det var väldigt trevligt att 
se och ha dessa plan omkring sig. Jag gillar vårt flyg och jag gillar Säve flygplats väldigt mycket så jag 
är ingen motståndare till flyget utan önskar bara att ni ser till att civiltrafiken inte övar eller tränar 
helikopterflygning i vårt naturreservat. Det finns ju en anledning till att vi gjort denna avsättning av 
natur för framtiden. 
 
Jag är mycket bestämd i denna fråga och kommer inte att dra mig för att polisanmäla dessa tilltag 
från dessa flygcivilister. Jag menar ändå att ni på Säve flygplats enkelt kan kontrollera detta så detta 
med civilisters träningsflygning med helikopter inte behöver upprepas i vårt naturreservat utan att 
de kan flyga på andra platser.  
 
Efter ett så här långt mejl önskar jag inte att ni svarar att det är inget som ni kan göra någonting åt 
för det kan ju ni. Ett lokalt träningsförbud över detta område kan ni ju införa som militären gjorde. 
De ritade in naturreservatet på sina kartor. Ni kan ju också gå den oerhört långa väg via norrköping 
och försöka att få dem att rita in det på flygkartor. Jag hoppas att ni kan agera efter den enkla och 
smidiga vägen så som militären gjorde för 15 år sedan. 
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