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Landshövding Bo Källstrand 

Länsstyrelsen Västernorrlands Län 

 

Njurunda Skärgårdsförening har lämnat in en ansökan till Miljödomstolen gällande öppnandet 

av ett igenvuxet sund mellan Galtström och Skatan i Njurunda södra skärgård genom 

anläggandet av en kanal. Både miljönämnden i Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen har 

rekommenderat Miljödomstolen att avslå begäran på grunder som vi i styrelsen starkt 

ifrågasätter. 

Det är med förvåning vi erfarit hur expertisen inom miljöfrågor i både Sundsvalls kommun 

(Miljökontoret) och Länsstyrelsen i Västernorrland (Miljöenheten) envist håller fast vid 

synpunkter, som inte finns belägg för. Här följer några kommentarer på de berörda 

myndigheternas dom över vårt arbete med att bland annat åstadkomma ett friskare hav i 

Lubbanvikens innersta delar och i Lassöviken. I detta brev berörs endast miljöfrågor, eftersom 

de fått så stor tyngd vid beslutsfattandet.  

Kompetenskravet 

Innan vi kommer in på sakfrågorna, vill jag klargöra min egen kompetens på området. 

Länsstyrelsen menar nämligen i sin skrivelse att vi missuppfattat ”kunskapskravet” i vår 

ansökan till Miljödomstolen. De informerades av undertecknad muntligt vid det samrådsmöte 

vi hade 15 maj 2008. Man kan ju glömma eller förtränga information, men det är ju så enkelt 

att kontakta någon av oss per telefon för att rätta till ett så litet missförstånd.  

Så låt oss klara ut den saken först. Jag är professor emerita i marin kemi, har varit verksam i 

Naturvårdsverkets Marina Kommitté, ledamot av styrelsen för Stockholms Marina 

Forskningscentrum, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademiens Miljökommitté. Jag 

arbetade några år vid FN:s miljölaboratorium i Monaco bl.a. med undervisning i miljöanalys 

och kartläggning av miljötillståndet i Indus delta, d.v.s. kusten och mangroveträsken utanför 

Karachi. Jag var ansvarig för den kemiska miljöövervakningen i alla Sveriges havsområden, 

inklusive Bottenhavet, under några år på 1990-talet. Jag har också varit ordförande för 

Sveriges Havsforskningsförening, till vilket jag återkommer senare. Min CV har jag inte kvar, 

men allt härovan är kontrollerbart. 

Områdena marin botanik och zoologi har jag bara kunskap om genom att jag deltagit i många 

expeditioner i samarbete med biologer och genom mitt arbete i Svenska Havsforsknings-

föreningen, så jag tänker inte gå på djupet i dem här. Jag har full respekt för Dr Hugo von 

Zeipel och hans kunnande på den punkten. Jag vet också att kommunbiolog Ronnie 

Nordström gjort inventeringar av växter och djur både i vattnet och i sumpskogen, och han 

har undersökt yngelförekomst i Lubbanviken, men någon rapport att utläsa något ur finns 

tydligen inte, enbart vad som till synes är rådata. En kartläggning av biologin är naturligtvis 

en väsentlig del av en miljöbeskrivning, men det räcker inte för att göra en holistisk 



bedömning av miljön. Dessutom omfattar den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som vi 

inlämnat, en sammanfattning av och referens till ovanstående två biologers arbeten. 

Så till mina kommentarer kring de inlagor som legat till grund för beslut i miljönämnden i 

Sundsvalls kommun och i Länsstyrelsens yttrande till Miljödomstolen. 

Grunda vikars betydelse som yngelområden för fisk.  

Det är ingen som betvivlar att grunda vikar fyller en viktig funktion för fiskyngel för 

näringsfångst och som skydd mot predatorer. På den punkten är jag helt överens med 

myndigheterna. 

Däremot finns ett viktigt villkor kopplat till detta. Fiskynglen behöver friskt vatten och 

syretillförsel, och i de inre delarna av Lubbanviken, d.v.s. Svartviken, är det dåligt med det. 

Bara det faktum att det sprider sig en doft av svavelväte är tillräckligt varningstecken. Den 

mänskliga näsan är ett otroligt avancerat analysinstrument för starkt doftande ämnen. Redan 

när man känner doften av svavelväte är halten i luften ohälsosam. Varför är just Svartviken 

drabbad av detta? Förklaringen ligger i att utbytet med friskt syresatt vatten är för långsam. 

Men det finns ju massor av syre i luften! Ja, och det ytligaste vattenskiktet är också rikt på 

syre, kanske t.o.m. övermättat, vilket kan hända t.ex. vid temperaturväxlingar.  

Ett tråkigt fenomen kan iakttas i Svartviken när isen lagt sig. Döda fiskar ligger alldeles under 

isen. Varför? Jo, fiskar som befunnit sig i ytvattnet när isen bildats och syretillförseln från 

luften hindrats, söker sig bort till syrerikare områden. Kan de inte finna syrerikt vatten på 

större djup, och det är för långt till opåverkade områden, kvävs de helt enkelt.  

Två förhållanden är speciellt karaktäristiska för Svartviken.  

För det första: Hela vattenmassan från botten till ytan är ett enda trassel av bottenlevande 

växter, särskilt vissa perioder under sommaren. Det är svårt, om inte omöjligt, att köra en båt 

med utombordsmotor genom trasslet. Det bildar också ett hinder för inblandningen av 

syremättat vatten från ytan och nedåt.   

För det andra: Sticker man ned handen några decimeter kommer man in i ett skikt med hala 

mjuka döende växtdelar. Det skiktet blir tätare ju djupare man kommer. När vi skulle ta 

sedimentprover för analys av tungmetaller och annat, fick vi pröva med skopan irriterande 

många gånger innan vi kom ned till sedimentet. Syre, som snabbt förbrukas när djur- och 

växtdelar bryts ner och ruttnar, nybildas också vid primärproduktion av levande växter med 

hjälp av klorofyll. Men det tillskottet av syre räcker inte till, det förbrukas lika fort som det 

bildas, och en bit ner övergår färgen på växtdelarna från klorofyllets gröna till bruna nyanser. 

Flera tecken tyder alltså på att Svartviken har otillräckligt utbyte av friskt syrerikt vatten. 

Läget i Lassöviken är mindre allvarligt.  

Kommunal avloppshantering 

Att det gått så här illa hänger ihop med bebyggelsen utmed stränderna. Det är mestadels 

sommarstugebebyggelse från andra halvan av 1900-talet från vilken Lubbanviken fått ta emot 

allför mycket näringsrikt utsläpp från avloppsanläggningar av dålig kvalitet. På den tiden, när 

husen byggdes, var föreskrifterna för avloppshantering mera liberala, så ingen skugga ska 



falla på fastighetsägarna. Resultatet har dock blivit en övergödning av viken, som 

åstadkommit en ökad växtlighet. Trånga vikar med begränsat utbyte av vatten växer igen av 

vass och/eller andra bottenlevande växter av denna anledning. På initiativ av de boende vid 

Lubbanvikens västra strand planeras nu en anslutning av samtliga avlopp till ett reningsverk. 

Under förra året genomfördes en inventering av avloppssystemen i de hundratalet fastigheter 

som gränsar till Lubbanviken, och resultatet var som väntat nedslående. Det nyligen 

utvidgade reningsverket i Skatan kan bli aktuellt för alla fastigheterna utmed sträckan 

Galtström – Lassöviken. En bättre lösning på problemet kan man inte tänka sig med dagens 

kunskap om övergödning. Ett villkor är emellertid att avloppet från reningsverket mynnar 

utanför den slutna lagun, som Galtfjärden/Sjöbodviken utgör och dras till ett område i direkt 

kontakt med havet. 

Restaurering av övergödda vikar 

Hur ska man då handskas med övergödning i vikarna, d.v.s. den förhöjda tillförsel av 

näringsämnen som rått i ett halvt sekel? I det följande ska jag exemplifiera det med ett par 

projekt som kan ge vägledning för Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland, 

”Projekt Friskare Hav” i Strömstad 1999-2000 och ett initiativ till liknande åtgärder i andra 

delar av landet, som togs av regeringen 2007.  

Projekt Friskare Hav 

Utmed Västkusten är fritidshusbebyggelsen så dominerande, att man lagt ned imponerande 

mycket energi och resurser på de problem som uppkommit. Det kan nämnas att 

miljömyndigheten i Tanums kommun för många år sedan tog initiativet till kretsloppsbaserad 

avloppshantering med urinseparerande toaletter m.m. i de fastigheter som inte är anslutna till 

kommunalt avloppssystem.   

Strömstad genomförde alltså ett projekt under 1999-2000, som rönt stort intresse och 

uppskattning, inte bara bland miljöintresserade runt om i vårt land, men även bland turister 

och de boende i kommunen.  

Projektets mål var att 1) minska närsaltsbelastningen 2) öka vattenomsättningen, allt i syfte att 

”minska utbredningen av de grönalgsmattor som finns i området och därigenom återskapa ett 

livskraftigt fiske och ge förutsättningar för livskvalitet för boende och turism i skärgården.”  

Allt finns att läsa på internet under adressen: 

http://www.stromstad.se/download/18.590665a2112e18cca41800042052/Omslag+till+slutrap

port+Friskare+Hav-baksida.pdf  

Tillåt mig citera några rader om förhållandena i Strömstad även om arterna inte är desamma 

som hos oss: ”Högre närsaltshalter i samband med alltför stagnanta förhållanden gör att 

trådformiga grönalger bildar tjocka mattor på vattenytan. Dessa skuggar ut de naturliga 

samhällena av kiselalger, vilket i sin tur bidrar till att bottnarna blir syrefria. Samtidigt upphör 

fiskyngelproduktionen, något som får stora ekologiska och ekonomiska konsekvenser.” Något 

senare skriver de: ”Under somrarna blir vikarna till ett stinkande inferno vilket har gjort att 

intresset för området som rekreationsområde har minskat betydligt.” En av de åtgärder som 

http://www.stromstad.se/download/18.590665a2112e18cca41800042052/Omslag+till+slutrapport+Friskare+Hav-baksida.pdf
http://www.stromstad.se/download/18.590665a2112e18cca41800042052/Omslag+till+slutrapport+Friskare+Hav-baksida.pdf


föreslogs var: ”att öka vattenomsättningen i området genom att öppna upp de vägbankar och 

igenvuxna sund som idag utgör ett hinder.”  

De stora skillnaderna i t.ex. salthalt som råder på Västkusten respektive Bottenhavet 

reflekteras främst i de olika arter av djur och växter som lever i de olika ekosystemen, inte i 

de beskrivna processerna, de är universella. Ett brackvattenhav som Bottenhavet har 

jämförelsevis få arter, och dessa lever i trånga nischer i miljön, och miljön är därmed mera 

känslig för påverkan. 

Det skulle leda alltför långt att presentera flera delar i projektet här, men det medförde bl.a. att 

fem sund muddrades, fem nya våtmarker och dammar anlades, man grävde ner betongrör 

under vägbankar och annat. Det är för mig en gåta att vetskapen om ”Projekt Friskare Hav” 

inte har nått hit ännu.  

Regeringsuppdrag 51b 

År 2007 kom ett uppdrag till alla Länsstyrelser utmed Västkusten och Egentliga Östersjön, 

men inte till Länsstyrelserna i Bottniska Viken. Anledningen till detta är helt enkelt att vår 

kustlinje inte ansetts vara i lika stort behov av åtgärder för att skydda havsmiljön. Det är ju 

relativt ovanligt med skärgårdar av den karaktär vi har i Njurunda utmed Norrlands kust. 

Desto större är anledningen att ta tillvara och vårda den. 

Regeringsuppdraget formulerades sålunda: 

51b. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, 

Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län skall, i syfte att 

minska belastning av haven med växtnäringsämnen och stärka den biologiska 

mångfalden, inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av 

övergödda havsvikar och kustnära sjöar. De länsstyrelser som är 

vattenmyndigheter i Västerhavets, Södra Östersjöns och Norra Östersjöns 

vattendistrikt skall samordna arbetet, ta fram en lista för prioriterade sådana 

insatser inom respektive distrikt, samt göra en översiktlig bedömning av 

kostnaderna för genomförande av restaureringsinsatserna. Uppdraget skall 

genomföras i samråd med Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Uppdraget skall 

redovisas till regeringen (Miljödepartementet) den 31 december 2008. 

Den dokumentation som finns tillgänglig, kan man också hitta på internet. Sökordet 

”Regeringsuppdrag 51b” rekommenderas varmt. Överlag kan sägas att det mer och mer 

framstår som en naturlig åtgärd att restaurera områden som blivit övergödda på grund av 

mänskliga aktiviteter, d.v.s. i möjligaste mån sona våra tidigare försyndelser mot miljön.  

Den redovisning av uppdraget som presenterats av Västra Götalands Län, beskriver hur de 

identifierade ”övergödningskänsliga områden” med hjälp av indikatorer som ”ytutbredning av 

snabbväxande makroalger, djupförhållande samt vattnets uppehållstid.” Deluppdraget 

”borttagande av ytsediment” är också läsvärt. Där påpekas att vissa typer av sediment i 

närsaltsbelastade, d.v.s. övergödda områden är betydande näringskällor för utbredningen av 

fintrådiga alger. Så fortsätter resonemanget kring ett borttagande av ytsedimenten och slutar 

så småningom med rekommendationen att lämna ”refuger” kvar för en snabbare återhämtning 

av makrofaunan, d.v.s. marina djur. Refugerna ”kan fungera som lokala fröbanker för en 



återkolonisation av organismer”. Just denna redovisning har jag inte sett på nätet, men den 

finns säkert att få om man kontaktar marinekolog Ingela Isaksson, Vattenvårdsenheten, 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län. 

Utmed Norrlandskusten har vi dessutom ett samspel mellan mänsklig påverkan och 

landhöjningen, som påverkar våra vikar och sund. Restaurering får därmed en annan 

innebörd, och balansgången mellan återbildande och eftergift för naturliga processer blir 

svårare.  

Skärgårdsföreningen har i sin ansökan tagit hänsyn till detta på så vis att vi håller storleken av 

muddrade områden i vikarna så liten som möjligt. Men i ljuset av de positiva effekter man sett 

t.ex. i Strömstads kommun är frågan uppenbar: Skulle vi inte behöva muddra mera åtminstone 

i Svartviken? Jag hyser en stark tro att en förgrening av mudderkanaler, inte bredare än dem 

vi angett i ansökan men flera och täckande ett större område skulle vara positivt. Det är en 

uppfattning jag har efter allt jag läst om Regeringsuppdraget (se ovan) och Projekt Friskare 

Hav. Jag kan dock inte fullt ut bedöma effekterna av en sådan åtgärd just i Svartviken och 

lämnar det därför därhän.  

Ändå vill jag påpeka det lyckliga sammanträffande som en öppning av Björkvikssundet 

innebär. Den kanal som Skärgårdsföreningen planerar kommer att bli ett led i en restaurering 

av åtminstone Lassöviken och Svartviken, och borde välkomnas av våra miljövårdande 

myndigheter. 

Svenska Havsforskningsföreningen 

Svenska havsforskningsföreningen (SHF) är en sammanslutning av alla som har ett intresse i 

havsforskning och den marina miljön i våra svenska havsområden. Där finns representanter 

för forskning av de mest skilda slag, från geologi till mikrobiologi. Det som gör det angeläget 

att ta upp frågan om dess existens här, rör utbytet av erfarenheter mellan forskare och 

handläggare vid Länsstyrelser, Naturvårdsverket och Fiskeriverket samt beslutsfattare inom 

stat och kommun. Den viktigaste aktiviteten är ett årligen återkommande möte med 

föreläsningar och diskussioner kring havsmiljön. Jag vill varmt rekommendera ett 

medlemskap där. Mera information finns på föreningens hemsida http://www.shf.se/. Den 

som deltagit i SHF:s möten kan inte vara okunnig om Regeringsuppdrag 51b eller Projekt 

Friskare Hav. 

Inventering av fiskyngelförekomst 

Länsstyrelsen i Västernorrland påpekade i ett tidigare skede av våra mellanhavanden att man 

utfört undersökningar för att utreda hur mycket fiskyngel som finns i våra grunda vikar. Än så 

länge finns bara en rapport om detta för några vikar som ligger söder om Lubbanviken 

(Länsstyrelsens rapport 2009:5, Fiskyngelförekomst i grunda marina miljöer i Västernorrlands 

län 2008), väl så intressant som jämförelse med vikarna omkring kanalområdet.  

Rapporten är emellertid beklämmande läsning i flera avseenden. Experimentens utförande kan 

jag inte bedöma, men det finns allvarliga brister i tolkningen. Den datatabell som redovisas 

kan inte tolkas på annat sätt än att det togs ett enda prov i varje vik, eller är det medelvärden 

som anges i tabellen? Texten ger dock en antydan om att det togs flera prover, men hur många 

http://www.shf.se/


och var? I rapportens tabell anges yngelfångsten med punkter. Vad betyder en punkt, ingen 

eller en yngelfisk av respektive sort? Vad betyder det då, när det inte finns någon punkt alls? 

Det största måttet, tre punkter, anger ett antal fångade yngel av mer än 10 stycken. När jag ser 

fiskyngel i vattnet vid min brygga i Sjöbodviken handlar det om tusental eller mer, särskilt 

efter den muddring av viken som genomfördes vintern 2006/2007. Hur och var togs 

referensprover, och hur kommer de med i resultathanteringen? Provpunkter flyttades p.g.a. 

dåligt väder, men vad är det för information för läsaren, då det ändå inte finns någon 

provtagningskarta. Hela redovisningen är förvirrande. 

Samtidigt som yngelförekomsten mättes, gjordes en besiktning av vikens karaktär såsom 

öppenhet mot havet, rikligheten av bottenlevande växter och påverkan av mänsklig aktivitet. 

Utifrån detta sätter man ett mått på dess naturvärde eller underförstått förväntad kvalitet som 

fiskrekryteringslokal. 

Det största problemet med rapporten är de slutsatser som dras. När yngelfångsten strider mot 

det subjektivt skattade naturvärdet, kringgår man data i långa resonemang och drar slutsatser 

som att viken ”borde vara” eller ”förmodligen är” det ena eller det andra. Och det tvingas man 

till i åtminstone fem av de sju vikarna. Detta strider mot all vetenskaplig praxis och är i 

princip förbjudet. Endast förfalskade data kan vara värre. Rapporten har alltså inget som helst 

värde som information till läsaren. Inte bara rapporten, men kanske hela undersökningen, har 

förorsakat Länsstyrelsen onödigt slöseri med resurser. 

Det ska tilläggas att Lotta Nygård i sitt förord till rapporten haft en mera nykter syn på 

resultaten i och med att hon väljer ut de två vikar som har bäst potential för fiskrekrytering. 

Detta hedrar henne i all bedrövelse rapporten för övrigt förorsakar läsaren. 

I Länsstyrelsens yttrande kan man läsa: ”Trots en förhållandevis hög exploateringsgrad i 

området verkar det ske en god fiskrekrytering, vilket gör att man bör värna om de vikar som 

bedöms ha höga eller mycket höga naturvärden.” Vi kan inte tolka Länsstyrelsens uppfattning 

om grunda vikars betydelse på annat sätt än att det i slutändan är ovidkommande hur området 

präglas av t.ex. exploatering. Man drar sina slutsatser om naturvärdena på andra för mig 

obegripliga och fördolda grunder. 

Nu vet vi att även Lubbanviken utsatts för en liknande undersökning av fiskyngelförekomst. I 

sin inlaga till Miljödomstolen skriver Otmalm och Norén att en rapport om den 

undersökningen är att förvänta inom kort. De skriver: ”Svartviken bedöms ha höga 

naturvärden tack vare en riklig undervattensvegetation och potential för god fiskrekrytering, 

trots att årets provfiske var tämligen magert.” Åter en slutsats dragen genom kringgående av 

experimentella observationer. 

Undersökningar har också utförts i Björköfjärden. De behandlas ingående i Länsstyrelsens 

inlaga. Om man tittar på ett sjökort, där de ungefärliga djupen är utsatta, är det uppenbart att 

aktiviteterna i kanalområdet inte påverkar Björköfjärden, och man undrar varför mätningarna 

där tagits upp i det här sammanhanget. 

 

 



Kontrollprogram 

Länsstyrelsen föreslår i sin skrivelse att ett tvingande kontrollprogram ska åläggas 

Skärgårdsföreningen. Det är väl logiskt resonerat, men låt någon utföra mätningarna och fr.a. 

dra slutsatserna av dem, som vet hur man gör det på ett objektivt sätt! Jag ska gärna bidra med 

goda råd, men är annars inte tillgänglig för ett längre åtagande. 

Man litar inte heller på våra iakttagelser av syrebrist i Svartviken, utan föreslår att 

syremätningar borde genomföras. Det är fullt möjligt under förutsättning att Länsstyrelsen 

eller Miljökontoret tillhandahåller en syresond.  

Miljöeffekter av muddring och dumpning 

Att särskild försiktighet bör iakttas vid muddring i grunda fjärdar och vikar är vi väl medvetna 

om. Arbetena kommer därför att genomföras vintertid, då skadeverkningarna är som minst. 

Ingen algblomning, fisklek eller yngelförekomst kommer att påverkas nämnvärt. Det är ett 

påstående som bekräftas av erfarenheterna från muddringen av Sjöbodviken 2006/2007 (Se 

Skärgårdsföreningens kommentarer till Miljökontorets yttrande, som finns med som en 

bilaga.), där förekomsten av fisk i alla åldrar och storlekar fullständigt eskalerat efter 

muddringen, och det hände redan den första sommaren. Vi tror att försiktighetsprincipen var 

lyckosam där. I Lassöviken och i Svartviken kommer vi dessutom att begränsa de områden 

som berörs till minsta tänkbara area, mindre än 10 % vilket ska jämföras med Sjöbodviken, 

där halva viken muddrades bort. I själva verket borde vi kanske ta bort mera av 

bottensedimenten i kanalområdet för att de positiva effekterna ska bli optimala. Framtiden får 

utvisa det.  

Vid analys av sediment inför ansökan visade det sig att några av tungmetallerna finns lagrade 

i sedimenten både i Lassöviken och i Svartviken, allvarligast av dem är kadmium beroende på 

sin höga giftighet. De höga halterna uppträdde fläckvis och endast i det ytligaste sedimentet. 

Kadmium används huvudsakligen i nickelkadmiumbatterier, och jag har svårt att tänka mig en 

annan orsak till fynden än slarv med batterier. Tidigare användning av fosfatgödselmedel 

förorenat med kadmium skulle ha gett en jämn spridning av metallen i sedimentet, och kan 

därför uteslutas. Av de muddermassor som ska flyttas är det allra mesta dock låghaltigt med 

avseende på kadmium, och en genomsnittshalt blir därför låg. Vi vet att tungmetaller också 

fanns i Sjöbodvikens sediment inför muddringen där. Att små rester av tungmetaller, från 

tider då miljömedvetenheten inte var lika stor, finns lagrade i hela Njurundaskärgårdens inre 

delar är nog en realitet vi måste leva med. 

Tillvaratagande av schaktmassor 

Ytterliga en aspekt på ett fruktbart samarbete mellan Sundsvalls kommun och 

Skärgårdsföreningen är omhändertagandet av schaktmassorna vid grävandet av kanalen. Vi 

erbjuder helt enkelt kommunen att använda dem för täckandet av den gamla soptippen i 

Lomyra. Under rätt många år har detta förberetts, och nu kan de massor som behövs för 

ändamålet hämtas på nära håll, redan analyserade och påvisade lämpliga för ändamålet. 

Täckningen av Lomyratippen kommer att dra nytta av kanalbygget i f.d. Björkvikssundet!   



Störningar av buller och vågor från båtar 

Anledningen till att jag tar upp denna miljöfråga är enkel. Länsstyrelsen rekommenderar i sitt 

yttrande till Miljödomstolen en läsning av en artikel i tidskriften Ambio. Artikeln handlar om 

en studie av fiskyngelrekrytering i skärgårdsvikar som utsätts för störande buller och vågor 

från båttrafik. Tre områden i Stockholms skärgård studerades; en vik som påverkades av 

färjor 25-40 m långa (15 prover), en annan vik med en småbåtshamn (12 prover), samt ett 

referensområde (9 prover), både i muddrade och orörda leder. Såvitt jag kan utläsa, använder 

de samma mätmetod som vid studierna i vikarna söder om Galtström. Det finns inget att 

erinra mot Ambio-artikeln, utom att vår Länsstyrelses miljöexperter kunde ha lärt sig ett och 

annat, om de läst artikeln med eftertanke. 

För det första, ta reda på hur många mätpunkter de redovisar, och se i deras diagram hur illa 

det kan gå, om man bara tar ett prov i vardera viken. Hur man än läser Länsstyrelsens resultat 

får man det inte till mer än ett prov i varje vik. Det är undermåligt!  

För det andra, fundera över skalan av störningar. Färjetrafik lär det inte bli tal om i 

Njurundaskärgården. Man har kunnat läsa i media om en båt, Olivia (28 m lång), som skulle 

gå som turistbåt i vår skärgård. Större båt än så kommer inte att kunna gå i kanalen. Vidare, så 

stora småbåtshamnar, som den beskriven i artikeln (nedan till vänster), har vi inte Njurunda. 

Referensområdet i artikeln (nedan till höger), som antas vara opåverkat, liknar mest av de 

undersökta områdena Lubbanviken. 

 
Bilderna är hämtade ur Ambio-artikeln som nämns i texten.  

Vad beträffar sakfrågan, hur vi handskas med buller- och vågstörningar. Det gör vi genom 

hastighetsbegränsningar på samma sätt som i Sjöbodviken, där det inte ens behövs skyltar om 

saken. Båtfolket, både närboende och gäster brukar visa ett tillräckligt gott omdöme ändå. 

Inseglingskanalerna blir av nödvändighet väl märkta, eftersom de är smala, och det drar ned 

hastigheterna automatiskt. 

 

 

 



Miljökontorets yttrande 

Inför beslut i Miljönämnden lade Miljökontoret fram en skrivelse med synpunkter på 

Skärgårdsföreningens ansökan. Skärgårdsföreningens kommentarer och synpunkter på deras 

yttrande finns med som en Bilaga. Den tar upp en del andra frågor som jag därför avstår från 

att kommentera här. 

 

Slutsatser 

De slutsatser jag drar av ovanstående utredning är att ett kanalbygge är precis vad Sundvalls 

kommun kommer att behöva för att  

 öppna upp skärgården för båttrafik inomskärs, och därmed erbjuda Sundsvallsbor och 

gäster bättre tillgänglighet till vår unika skärgård och inte minst högre säkerhet till sjöss  

 dra nytta av de schaktmassor som kommunen behöver för täckning av Lomyratippen 

 restaurera de övergödda vikarna i samband med kommunalisering av avloppshanteringen 

 

 

 

De bästa hälsningar, 

 

Elisabet Fogelqvist 

För Njurunda Skärgård ekonomisk förening 

 

Detta brev skickas även till:  

Kommunalrådet Anita Bdioui, Sundsvalls kommun 

Miljöchef Stig Johansson, Miljökontoret, Sundsvalls kommun 

Avdelningschef Anita Otmalm, Miljö och Natur, Länsstyrelsen 

 


