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Miljökontoret motiverar i 12 punkter varför man vill avslå skärgårdsföreningens ansökan 
om kanalprojektet i Lubban. Här nedan finns föreningens synpunkter och kommentarer 
på dessa.   
 

1. Miljökontoret bedömer att projektet går emot riksdagens miljömål för hav.  

Miljökontoret nämner av någon anledning endast fem av de sju miljömål som ska nås under 

loppet av en generation (till 2020). De övriga två kommer också att uppfyllas av projektet. De är: 

o Kust- och skärgårdslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden 

värnas och utvecklas. 

o Kust- och skärgårdslandskapets naturskönhet, naturvärden, kulturmiljövärden, biologiska 

mångfald och variation bibehålls genom ett varsamt brukande. 

 

Ett av de fem miljömål som miljökontoret nämner och som kan vara relevant för projektet är: 

”Hotade arter och stammar har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga 

utbredningsområden…”. Detta miljömål uppfylls av att endast en liten del, mindre än 10 % av 

vikarna, berörs av projektet.  

 

Miljömålet ”Låg bullernivå eftersträvas”. Det finns redan ca 100 fritidsbåtar stationerade i 

Lubbanviken, se nedan. I anslutning till Lassöviken finns en vattenskidbana. Projektet medför 

inte att riktvärden för buller för de boende kommer att överskridas. 

 

Alltså, projektet uppfyller samtliga av riksdagen beslutade miljömål. 

 

Beskrivningen av miljömålet Hav i balans formuleras så här: ”Den biologiska mångfalden i kust- 

och havsområden störs av övergödning, miljögifter och överfiske. Därigenom påverkas också den 

marina miljöns produktionsförmåga, det vill säga arter och individer av växter och djur i havet 

kan minska i antal.” (www.miljomal.se) 

 

Inget av dessa tre hot är tillämpbart i vårt fall. 

 

2. Miljökontoret skriver att området ingår i en värdefull kuststräcka från 
länsgränsen upp till Lörudden. Området är förhållandevis orört som ur ett 
biologiskt perspektiv är mycket skyddsvärt. 

Det finns 144 fastigheter i Lubban. Sommartid finns drygt 100 båtar som tillhör boende i området 

vid gemensamma och enskilda bryggor i Lubbanviken. Naturhamnen Lillubban har dessutom 

alltid många besökande båtar.  Förutom annat utsläpp från dem har vi problemet med tömning av 

latrintankar i viken.  

 

Enligt en rapport från Miljökontoret finns risk för negativ miljöpåverkan från 55 % av 

avloppsanläggningarna i området Lubban/Galtström, och att ytterligare 5 % av avloppsanlägg-

ningarna sannolikt har negativ miljöpåverkan. Skogsbruk och tidigare timmerhantering har också 

satt sina spår i vikarna. 

 

Med hänsyn taget till det ovanstående kan inte området påstås vara ”förhållandevis orört”!

http://www.miljomal.se/
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Vill vi att båtar och turister ska gå ”värdshus förbi” efter Sundsvallskusten? 
Söder om Sundsvall finns några gästhamnar med närhet till café/restaurang. Bland dem kan 

endast Skatan och Bergafjärden (den senare med några få gästplatser) ta emot segelbåtar, d.v.s. 

långväga besökare. I Juniskär är det för grunt, Löruddens hamninfart är för smal och gästplatser 

är en bristvara. Kajen i Galtström uppfattas som för hög för många båtar. Det ger dem ytterligare 

en anledning till att välja Lillubban. En satsning på vår marina infrastruktur, där vi knyter ihop 

Galtström med Skatan och hela Kustvägen, ger livskraftiga fiskelägen och förutsättningar för 

både boende, friluftsliv och näringsliv. Alla utvecklingsinsatser i Sundsvalls kommun med 

allmänheten som målgrupp kan inte enbart koncentreras till shopping i Birsta och i Stenstan! 

 

Här har vi våra liv och vår framtid. Men, i dag bär några få entreprenörer och deras familjer 

ensamma ansvaret för att de små kustpärlorna i Njurunda - Galtström, Skatan, Löran, 

Bergafjärden och Juniskär, är levande. De behöver ett rejält handtag, inte bara från oss som bor 

här, utan från vår egen kommun för att förbättra förutsättningarna för mer naturturism och mer 

företagande. Kan vi locka fler besökare till vårt område, ökar också möjligheten att de kommer 

tillbaka, och t o m stannar kvar som nya kommuninnevånare.  

  

Att området tillhör en värdefull kuststräcka får inte förhindra samhälls- och 

näringslivsutveckling. En hållbar samhällsutveckling innebär att väga miljö, ekonomi (tillväxt, 

näringsliv och egen försörjning) och sociala värden (friluftsliv, boendes livsmiljö) mot varandra. 

Skärgårdsföreningen hävdar att i kanalprojektet väger ekonomi och sociala värden tillsammans 

tyngre än eventuell påverkan på miljön. Ändå påstår vi att miljön kommer att förbättras! 

 

3. Utförd MKB av Ingalill Nyberg har kompetensbrister i bedömning av effekter på 
växt- fiske och djurliv. Ifrågasättande av varför Hugo von Zeipels MKB inte 
används.  

Miljökontoret frågar om von Zeipels MKB inte tillgodosåg föreningens sak i sin MKB? Lars-Ola 

Norén, Länsstyrelsens Miljöavdelning, var mycket tydlig vid samrådsmötet den 15 maj 2008 med 

att MKB:n är ett dokument som ”sökanden ska stå bakom” och att det är ”sökandens dokument”. 

Uttalandet var föranlett av att föreningen ansåg att von Zeipels försök till MKB var mer baserad 

på antaganden än fakta, dessutom med ett väldigt snävt synsätt på miljön (växter och fiskar). I 

von Zeipels MKB framgick inte heller projektets syften med förbättrad vattenkvalitet, säkrare 

färdväg, fler långväga besökare etc. Slutsatserna vad beträffar förändrat vattenutbyte i de grunda 

vikarna var enligt vår kunskap felaktig. I slutändan kunde vi inte ställa oss bakom den. 

 

Föreningen valde I. Nyberg för att få en objektiv MKB. Hon har en dokumenterad utbildning vid 

Umeå Universitet som miljökonsult. Hon har i vissa delar använt von Zeipels MKB, och citerat 

den i relevanta avsnitt, t.ex. i ”Miljötillståndet idag”. Miljökontoret insinuerar I. Nybergs 

påstådda kompetensbrister. Men man kan ändå inte utläsa någon konkret kritik av Ingalill 

Nyberg eller hennes omdöme i Miljökontorets yttrande? Däremot innehåller det en mer 

detaljerad utveckling av tillståndet i de aktuella områdena än i Nybergs MKB. Hon har grundat 

den på och refererat till bl.a. Ronnie Nordströms och Hugo von Zeipels material. 

 

I yttrandet omnämns Miljökontorets provfiske 2002. Vi har efterfrågat dokumentation om detta. 

Men det enda vi fått från Miljökontoret, efter många påstötningar, är vad som synes vara rådata 

utan vare sig jämförelsematerial eller provtagningskarta. Av dem kan inga slutsatser dras. 
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En av Skärgårdsföreningens styrelseledamöter, Elisabet Fogelqvist, professor i marin kemi, har 

arbetat med marina miljöfrågor. Hon har varit verksam i Naturvårdsverkets Marina 

Forskningskommitté, i styrelsen för Stockholms Marina Forskningscentrum, i Kungl. 

Vetenskapsakademiens Miljökommitté, varit ansvarig för den kemiska miljöövervakningen i alla 

svenska havsområden samt inom FN bl.a. undervisat i miljöanalys och gjort stora kartläggningar 

av kustmiljön i Karachis mangroveträsk. Därmed anser föreningen sig ha tillräcklig 

kompetens inom det marina området för att kunna göra bedömningar om relevansen av 

slutsatserna i både von Zeipels och Nybergs MKB!  

 

4. Växt- och djurlivet kommer att påverkas kraftigt av muddringen, det kommer att 
ta lång tid för en återkolonisering. 

Vad menas med lång tid?  2, 10 eller 25 år? Exakt hur lång tid det tar vet ingen, men det kommer 

att återkoloniseras. Mer än 90 % av växt och djurlivet finns ju kvar och då finns tillväxtunderlag 

att rekrytera nya kolonier från. 

 

Erfarenheter från muddring av Sjöbodviken: 

I Sjöbodviken i Skatan genomfördes en omfattande muddring vintern 2006/2007. Redan har både 

större fisk och mindre yngel kommit tillbaka. Det intygar människor som är barnfödda i byn och 

som bott där hela sitt liv, bl.a. en f.d. yrkesfiskare. På vårarna, alldeles efter islossningen, myllrar 

det i vattnet under bryggor och sjöbodar av löjor till glädje för fiskande fågel, särskilt storskrak. 

T.o.m. katter kommer inomhus med egenfångad småfisk. Under sommaren glittrar det av små 

fiskyngel i de vattenlevande växterna och på hösten, under en period före isläggningen kommer 

löjstimmen tillbaka, skrakarnas och katternas fångstfest upprepas. Det är också gott om stora 

präktiga abborrar och gäddor ända inne i viken för sportfiskare att glädjas åt. Se vidare 

www.skatan.nu, klicka på ”Hört på bryggan” och gå till 14 oktober och 6 augusti 2009. 

 

Av detta drar vi slutsatsen att det lär bli en förändring, och en förbättring. En kanal och 

relativa djupområden kan alltså ha positiva effekter på vissa arter. 

 

5. Den biologiska primärproduktionen kommer att minska genom ändrade 
djupförhållande och vattenomsättning  

Ja, det ändras tillbaka till den status det hade för 100 år sedan och tidigare. 

 

6. Vikarnas skyddade miljö för det biologiska livet kommer att försämras. 

Miljön i vikarna återgår till en situation som liknar den som rådde för ca 100 år sedan och 

tidigare. Det blir en liten förändring, men inte nödvändigtvis en försämring. 

 

7. Vikarna har en mycket viktig funktion för lek och uppväxande fisk som kommer 
att försämras av projektet.   

För vissa fiskarter blir det kanske en viss försämring. Ca 98 % av de två vikarna är fortfarande 

orörda. En kanal och relativa djupområden kan också ha en positiv effekt på vissa arter.  

Blir det lika bra som i Sjöbodviken (se ovan), kan ingen klaga. 

 

http://www.skatan.nu/
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8. SMHI har en del bedömningar av kanalbyggets effekter på det biologiska livet 
som kan ifrågasättas. 

Vi har inte kunnat utläsa något sådant i SMHI:s skrivelse. Syftet med rapporten är att redovisa 

resultat av beräkningar på vattenutbytet i vikarna utan kanal och med kanal. Det är inte att 

bedöma kanalbyggets effekter på det biologiska livet. SMHI, har dock, vid sitt oceanografiska 

laboratorium i Göteborg, all expertis inom de marina vetenskaperna och man arbetar ofta med 

frågor som t.ex. vattenutbytets betydelse för ett friskt syresatt havsvatten. Miljökontoret tycks 

dessutom inte ha förstått eller kunnat tolka beräkningarna som ger en minimal utbytestid på 4 

dygn om vinden är 4m/s i Lubbanviken. 
 

9. Kanalbyggets effekter på vattenomsättning i Björköfjärden saknas.   

Föreningen har inte ansett det nödvändigt att räkna på detta eftersom Björköfjärdens vattenutbyte 

i huvudsak sker direkt med havet. Detta iakttogs också under den miljökontroll som utfördes i 

samband med muddringen av Sjöbodviken. Vattenflödet i inomskärsleden kommer dessutom att 

bromsas på flera ställen - tröskeln utanför Galtström, kanalen själv och barriären i området 

mellan Björn/Matön/Järn.  
 

10. Eventuella problemen med kväve- och fosforutsläpp kommer att vara borta om 
det blir ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

 

Det är ju bra med flera samverkande åtgärder – dels en kanal som ger ett förbättrat vattenutbyte 

och förbättrad avloppsrening i kommunal regi! 
 

11. Miljökontoret bedömer utifrån sin erfarenhet att störningar från 
motorbåtstrafiken i form av buller, avgaser och vågsvall kommer att bli större än 
vad som framgår i upprättad MKB.  

 

Det är boende i området som tillsammans med det lokala näringslivet tagit initiativ till projektet, 

och man bedömer att buller och avgaser inte innebär någon olägenhet. Den tekniska utvecklingen 

strävar mot motorer som orsakar mindre avgaser och lägre bullernivå. Det kommer att bidra till 

att miljömålet ”Låg bullernivå eftersträvas”, ska kunna uppnås.  Hastighetsbegränsning kommer 

att råda, förutom i själva kanalen även i inseglingslederna, bl.a. beroende på att de muddrade 

lederna ska göras så smala som möjligt av hänsyn till kringliggande växtkolonier. 
 

12. Konsekvenserna av grumling och slamning från 20 000 m3 schaktmassor är ej 
belysta. 

 

Den parkeringsplats som planeras för besökare kommer i byggnadsskedet att användas som 

omlastningsplats för schaktmassorna. Kanalen kommer att grävas och täckas med 

erosionsmaterial på så sätt att minimal grumling uppstår när kanaländarna öppnas. I 

projekteringsfasen kommer slamningen och andra tekniska detaljfrågor att tas omhand.  

 

 

Njurunda den 6 december 2009 

Njurunda Skärgård ekonomiska förening 


