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Ubåtsjakten i Stigfjorden 

 

Tjörn (G-P): Nu tror inte marinen eller försvarsstaben längre att det 

finns någon främmande u-båt i Stigfjordsområdet! På måndagen beslöt 

länsstyrelsen i Göteborg, på begäran från Marinkommando Väst, att 

minska bevakningen, upphäva stora delar av sjötrafik-förbudet och 

samtidigt dra in polisbevakningen till stora delar. Marinen fortsätter 

emellertid med en begränsad bevakning av utloppen från Stigfjorden, 

d v s områdena kring Lyr och Björholmen samt Skåpesund. 

— Vi har fått en begäran från Marinkommando Väst att ha kvar ett 

sjötrafikförbud kring utloppen, d v s områdena kring Björholmen—

Lyr—Kälkerön i väst samt kring Skåpesund i öst, säger länsassessor 

Margareta Koch vid länsstyrelsen. 

Det här betyder att sjötrafikförbudet i större delen av Stigfjorden 

nu upphävs. Dessutom kommer från kl 18.00 på måndagen 

tillträdesförbudet kring Skåpesund också att upphävas och polisens 

bevakning av detta minskas. Avgränsningen av inloppen till 

Stigfjorden kommer emellertid att bestå tills vidare enligt vårt 

beslut. 

Redan på måndagseftermiddagen när G-P åkte kring Stigfjorden 

började delar av bevakningen avvecklas och bl a plockades 

avspärrningarna kring Skåpesund bort sedan tillträdesförbudet på 

landsidan tagits bort. Även kring fjorden på andra håll drog militär 

bevakning in och militära förband fick återvända till sina rege-

menten. 

Från försvarsstaben konstaterade man också på måndagen att 

Marinkommando Väst och staben nu gör den bedömningen att det inte 

finns någon främmande u-båt i Stigfjorden-området och om det 



funnits någon vågar man inte säga: 

— Att ett av näten kring Skåpesund skadats har naturliga 

förklaringar, konstaterar försvarsstabens talesmän och 

bottenundersökningar har heller inte givit vid handen något som ger 

besked om främmande u-båtar i området. 

— Dock är vissa tekniska undersökningar i området ännu inte 

avklarade och där finns inga klara besked ännu, säger Evert Dahlén 

vid försvarsstaben. 

— Vi har inte sedan i torsdags haft några indikationer på främmande 

undervattensverksamhet i området och där skärs nu den 

omfattande bevakningen ned. 

Den mer än veckolånga spärrningen av Stigfjordenområdet har 

däremot inte drabbat fisket speciellt hårt. Wilhelm Alexandersson, 

ordförande i Västkustfiskarna säger, att givetvis kan finnas 

hemmafiskare i området som förlorat inkomster på att deras båtar 

blivit liggande i hamnarna, men vid SVC har man inte fått några 

samtal eller några skrivelser med begäran om ersättning genom 

avspärrningen: 

— Det här kan annars vara mycket besvärligt vilket vi minns från 

u-båtsjakterna kring Karlskronaskärgården där fiskarna 

drabbades hårt och efteråt fick föra omfattade diskussioner för att 

få ersättningar för förlorade arbetsförtjänster — detta trots att 

fiskarna var oskyldigt drabbade den gången. 

Samtidigt uppträder också uppgifter om att militär personal med 

strålkastare under den gångna veckan sett något på cirka 10 

meters djup som ha varit en främmande ubåt i närheten av 

avspärrningarna i fjorden, en uppgift som i dag ingen vill bekräfta 

från ansvarigt håll. 

 


