UbAtsjald med släphydrofon och mindre
sjunkbomber typ HMA (som sprids med
speciella kastare, se nedan). - (För
uMtsförslfaret har Marinen nu köpt ell
antal nya brittiska hydrofoner och oclcsll
installerat nya bol/enslingor.)

1983 års
Warszawa-paktens (WP) militära
verksamhet har inom närområdet i
huvudsak varit av normal omfatt
ning och inriktning. Större övningar
har genomförts, daribland "SO
JUS 83" (1983-06-01--08) i Ost
tyskland, Polen och Tjeockoslova
kien. Denna omfattade bl a en
landstigningsövning med delta
gande av östtyska, polska och
sovjetiska förband.
Aven NATO:s verksamhet inom
närområdet har i huvudsak varit av
normal omfattning. Den flernatio
nella marin- och flygövningen
"BALTIC OPERATIONS" genom
fördes i slutet av juni och i början
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Sammanfattning av verksamheten
av juli - samtidigt med den sovje
tiska övningen "ZAPAD 83".
Normalt brukar BALTIC OPERA
TIONS genomföras senare under
året.
• • WP:s fartygsbundna signal
spaningsverksamhet i södra Os
tersjön och utanför Västkusten har
sammantaget minskat något jäm
fört med 1981 och 1982. - NATO:s
fartygsburna signalspaning har
koncentrerats till södra Ostersjön

och varit av normal omfattning.
WP:s flygburna signalspanings
verksamhet i Vikt närområde visar
emellertid en ökning jämfört med
1981 och 1982. - NATOS:s flyg
burna signalspaning har (visavi ti
digare år) skett i oförminskad om
fattning och i huvudsak utmed de
kända/vanligaste flygstråken över
östersjöområdet.
Antalet incidenter med övervat
tensfartyg var lägre än föregående
år, medan antalet incidenter med

undervattensfarskoster även 1983
låg på en hög nivå utan tecken till
att avta. - Antalet incidenter i luf
ten låg kvar på i stort samma nivå
som 1982.
• • De svenska överträdelserna
av andra staters tillträdesbestäm
melser har minskat i antal jämfört
med femårsperioden 1978 - 82.
Särskilda beredskapshöjningar
har inte gjorts under 1983. Dock
har viss resursförstärkning skett i
samband med okänd undervat
tensverksamhet inom svenskt sjö
territorium.
Tillträdesförordningen,
IKFN

T If + nedan: UlldWncldon/ema den sonas/II
tldon har modfört an kralffag nu las för alf s/ärila

Kränkningarna orsakades av tre
fartyg från NATO-länder , ett fartyg

beredskapen. Dånör 'ö~es I n Marlnen:r patrull
från WP samt ett från annat land. 

UBATSINCIDENTER 1983

bItar och ull4tsjalrthellkop/rar med 8nllubåtssys
I fyra fall har kränkningarna orsa
tllm M/SJ, f d ElItfA. Systemet bestIfr aven
Händelse
ulsk/u/nfnIJS8nordnlng - oell fllI anlal grana/er.
kats av dvila statsfaryg. I ett fall av
KränknIngi
som 'lid träff punkterar ubåtens skrov och ger den
ett militärt dykerifartyg . som ankrat
Sannolik kränkning
sA allvanlga skador att dBn Mn(J8s 91 upp 1/1/
på
svenskt
territorialhav
där
man
ytan, Saab MIssIles svaraf för u/veckling, konst·
fllkIJ/)/I /)cfI 1111verkning av AU-pjäsen och ÖVrig/
sedan utförde arbete med tungdy
omlJorr1syslem. medan FFV svarar tör anliubå/s·
kare. I tre fall har fartyg gått in i
grana/B3 (Al/gf/B3 HMA). Serieleverans 111/ För·
svenska hamnar utan tillstånd och
svarets Ma/erie/verlt startade I decembllf 1983
i ett fall har ett forskningsfartyg gått
och pågM' nu I snabb /ald.

l kv 2kv 3kv 4kv S:I
1

4

18

2

25

in på svensk1 territorialhav trots att
detta avsnitt undantagits från till
stånd för att där bedriva forsk
ningsverksamhet.
Genomfarter utan föranmälan
utfördes i 15 fall av WP-fartyg, i
åtta fall av NATO-fartyg och i två
fall av statsfartyg tillhörande andra
nationer. Jämfört med 1982 inne
bär detta att sammanlagda antalet
genomfarter utan föranmälan mins
kat från 41 till 25. En av orsakerna
till denna minskning kan vara att
främmande nationer har fått ökad
kunskap om våra tillträdesbestäm
melser vad avser krav på föranmä
lan .
Den vanligaste orsaken till ge
nomfarter utan föranmälan är att
fartygen följer handelsfartygsie
derna genom svenskt territorialhav
NV Kullen, S Falsterbo - Skåne
och S Gotland. Likaså förekommer
flera oanmälda genomfarter ge
nom Södra Kvarken. Därutöver
har förekommit ett mindre antal ej
föranmälda genomfarter som be
rör andra delar av svenskt territo
rialhav .

,
,,

Incidenter med undervattensfar
koster. - Främmande undervat
tensfarkoster uppehöll sig inom
svensk1 sjöterritorium under 1983 i
en omfattning som ligger på fort
satt hög nivå.
Antalet observationer av ubåtar,
ubåtsliknande föremål och av så
dana havsfenomen som kunde ty
da på närvaro av ubåtar var mycket

stort. Analys av dessa observatio
ner visar att främmande undervat
tensfarkoster som kränkt svensk1
territorium kunnat noteras vid 25
tillfällen.

INCIDENTER T/U SJl1SS
förordningen, OB:s kungörelse (med
föreskrifter för verkställighet av
Tillträdes- och IKFN-förordningar
na) samt IKFN av 1983-års uppla
ga i form av provisorisk stencilut
gåva trädde i tillämpning fr o m
1983-07-0 1.

HÄNDELSE /

o

•

(övervattensfartyg)

llDPUNKT l kv 2kv 3kv 4kv S:a

Kränkning!
sannolik krilnknlng

1

3

-

1

5

öjllg kränkning

-

-

-

-

O

1

4

10

4

25

e- Genomf.n utan
förlnmålllo

Incidenter har förekommit under
hela året men med en stark kon
centration till maj- september och
november. Farvattnen vid Töre,
Norra Kvarken, mellan Härnösand
och Hudiksvall, Upplands , Stock
holms, Södermanlands och Ost
göta skärgårdar, vid Ostra Got
land, i Blekinge skärgård och i
Oresund har berörts .
Omfattande resurser har tidvis
satts in för att söka tvi nga upp far
kosterna till ytan för att därefter
identifiera dem. I samtliga fall har
de dock lyckats lämna territoriet
oidentifierade.

Incidenter till sjöss
Under fjolåret konstaterades 30
kränkningar och sannolika kränk
ningar. Detta innebär oförändrat
antal jämfört med 1982. För ge
nomfarter utan föranmälan kan en
minskning noteras: 25 tillfällen
1983 mot 42 för 1982. Avsteg från
tillstånd har skett i fem fall: samtli
ga under andra kvartalet. - Detta
antal skall jämföras med två 1982.

Incidenter med övervattensfar
tyg. - Kränkning av övervattens
fartyg noterades vid fem tillfällen.
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Kränkningar av territoriet. - I fjol
noterades 29 kränkningar av
svenskt territorium mot 28 för
1982. Därutöver inträffade ytterli
gare sju möjliga kränkningar mot
fyra för 1982.
Huvuddelen av kränkningarna
inträffade söder om Skåne. 25
kränkningar orsakades av NA TO
flygplan, medan WP orsakade tre
kränkningar.
Overflygningarna av territoriet
skedde i allmänhet längs territori
algränsen och utan att kränkningar
na kom långt innanför denna. I åtta
fall har identitet kunnat fastställas
från svenska militära flygplan. Vid
fem av dessa tillfällen identifiera
des flygplanen som tillhörande
NATO och vid övriga tre tillfällen
tillhörande WP.

/0
,

INCIDENTER I LUFTEN 1983
HÄNDELSE

TIDPUNKT

o

Kränkning/
sannolik kränkning

•

Möjlig kränkning

•.

l lev 2 lev 3 lev 4 lev

12

13

3

S:a

29

2

Överbefälhavaren överlämnade
i juni till regeringen första de'len
av underlagsredovisningen inför
1987 års försvarsbeslut, betitlad
"Försvarsmakten i den svenska
säkerhetspolitiken". Den skall
under hösten 1985 kompletteras
med översiktliga förslag till lång
siktig avvägning mellan skilda
funktioner. Under hösten 1986
redovisas slutligen en program
plan för perioden 1987-92.

tJvriga incidenter. - Genomflyg
ningar av restriktionsområden utan
tillstånd konstaterades vid 25 till
fällen mot 27 för 1982. Därutöver
har under 1983 möjligen ytterligare
15 genomflygningar utan tillstånd
skett.

Under den första fasen av per
spektivplaneringen har stort ut
rymme ägnats åt analyser av den
säkerhetspolitiska
utvecklingen
och de konsekvenser som denna
utveckling kan leda till.
Det kan konstateras, att förhål
landet mellan supermakterna har
successivt försämrats sedan mit

Särskilda incidenter
Vid tre tillfällen har flyktingar tagit
sig till Sverige flygledes. Från Po
len har detta skett dels med en
militär helikopter, dels med ett d
vilregistrerat statsluftfartyg. Från
Sovjetunionen skedde flykt likaså
med ett civilregistrerat statsluftfar
tyg. I ett av fallen skedde överflyg
ningen under dramatiska omstän
digheter med haveritillbud och
bränslebrist. I alla tre fallen hämta
des flygplanen genom polska resp
sovjetiska myndigheters försorg. 
(Se artikeln om An-2 Colt, sid 26
27.)

överträdelser
av svenska militära
enheter
Vid ett tillfälle har en till svenska
marinen tillhörande segelbåt brutit
mot danska föreskrifter för tillträde
till danskt territorium. Detta berod
de på att inlämnad färdplan inte
vidarebefordrats.
Vid två tillfällen har tangering av
danskt resp finskt territorium skett.
Vid ett tillfälle har påtalande
skett från Finland att svenskt mili
tärt flygplan skulle genomflugit
finskt luftrum. Genomförd under
sökning visade dock att inga svens
ka militära flygplan funnits i berört
område vid angiven tidpunkt.
•
Fst
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1970:

71:

Kränkningar i luften 1970-a3

72:
73:
74:
75:
76:

71:
7B:
79:
BO:
B1:
B2:
B3:

12
19
23
19
15

fiotograte

20
21
2B

25
77
50

49
2B
29

Våra objudna besökare
är tf teln p6 en upplysnlngs- och var- .
nlngsbrosålyr som Förevars- och
MarfnslB.bema utgav I fjol. Däri ges
bl a råd hur DU gllr till väga IIld rap
portering 811 misstänkta lak11agelser
till havs, landa och I luften - l ak11a·
gelser som kan hs betydelse för Sve
rfges slIkemet. Det kan I el( gälla
ub6taperfskop, grodmän, utländska
seglare (o dl I r88lr1kt1onsområden,
människor
("avamp-/birplockare.
turfster" ) som närg'ngei studerar/

antecknar/ritar avllolagraferer l 8lC
militära basområden/anläggn'ngar
eller andra anläggningar som har be
tydell8 tör lIårt totalförevar • IAngtra-

dare som gjort avatickare 011 för
svarekänsllga områden där sådan
trafik annars Inte förekommer. Bättre
t!fI rapport för mycket lIV delta slag
än tvärtom. T\teka Inte. Rapportera
Dina lak11agelser till t el( Marinens
sjöbelleknlngscenlrsler:

031-290081
040-115555
Karlskron.:
0455-100 00
Gotland:
04911-490 60
Ostkuaten:
0750-455 64/65
Norrlsndskusten: 0611 -10500.
Eller HII mirmeta militära förband/
pollamyndlghet.
Västkusten:

Malmö:

Rapportera va

