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851 85 Sundsvall 

 

 

Beträffande Länsstyrelsens yttrande till Miljödomstolen gällande eventuell kanal i det f.d. 

Björkvikssundet mellan Galtström och Skatan i Njurunda:  

Det har kommit till vår kännedom att både Länsstyrelsen och Miljönämnden i Sundsvall ställt sig 

avvisande till de planer på en kanal mellan Galtström och Skatan i det f.d. Björkvikssundet, som 

Njurunda Skärgårdsförening har beskrivit i en ansökan till Miljödomstolen. Motiveringen i 

Länsstyrelsens yttrande grundar sig på att den fördel kanalen kan innebära för besöksnäringen i 

området inte uppväger de negativa konsekvenser som åsamkas miljön. Miljöfrågan lämnar vi 

över till den som behärskar det bättre, men synen på de sociala och infrastrukturella frågorna 

känner vi oss manade att belysa närmare. 

Vi är några företagare som i åratal verkat i det omedelbara geografiska närområdet till den 

planerade kanalen och sammanfattar här hur vi ser på tillkomsten av densamma. 

 Vi vill se en utveckling av besöksnäringen i Sundsvalls södra skärgård, inte avveckling. Utan 

kanalen befarar vi att en expansion uteblir. 
 

 Två viktiga förändringar inträffade 2006-2007. Sjöbodviken i Skatan muddrades och 

gästhamnen gjordes därmed mera tillgänglig för gästande båtar. Samtidigt bildades 

Kustvägen, ett samarbetsprojekt mellan företagare inom besöksnäringen ända från 

Mellanfjärden till Svartvik. 
 

 Vid starten av Kustvägen var totalt 9 företag delaktiga, nu har det tillkommit ytterligare 6-7 

verksamheter. Prognosen vid starten 2006 var en total skatteintäkt för staten och kommunerna 

på 50 milj. kr på en 10-årsperiod, nu är prognosen för de kommande 10 åren snarare 65-70 

milj. kr. 
 

 I Skatans Gästhamn ökade den årliga besöksfrekvensen från c:a 70 gästnätter (2000-2004) till 

mer än 300 de senaste två åren 
 

 Besökande som kommer sjövägen gästar idag antingen Galtström eller Skatan. Med en kanal 

passerar man naturligt båda orterna, som erbjuder upplevelser av helt skilda slag. 
 

 Med kanalen blir trakten däromkring en av de enskilt största attraktionerna i området. 
 

 I arbetet med Varumärket Sundsvall betraktas närheten till havet som ett av de starkaste 

argumenten för att bo här. 
 

 Göta kanal trafikeras varje år av 4000 båtar, medan kanalen som besöksmål har 2-3 miljoner 

besökare årligen. De flesta besökarna kommer alltså per bil, inte per båt (uppgift från AB 

Göta Kanalbolag). Kanalen i Njurunda skärgård skulle bli den stora enskilda ”dragare” som 

saknas söder om Sundsvall och utgöra den främsta förutsättningen för utveckling av våra 

verksamheter. 
 

 Höga kusten kom i blickfånget bland turister först i samband med att den nya bron invigdes 

1997 och ytterligare när området utsågs till världsarv år 2000. 
 



 En av oss arbetar inom reseindustrin med att planera gruppresor, och kan intyga att praktiskt 

taget alla resande har önskemål om att få uppleva havet, hamnar, båtar, stränder m.m. 

Människan har en speciell dragning till vatten. 
 

 Besöksnäringen i Sverige omsatte förra året 244 miljarder kr, varav exporten var 91 miljarder. 

Detta kan jämföras med bilindustrins 55 miljarder och järn/stålindustrins 75 miljarder. 

Besöksnäringen är den enda exportbransch som ger momsintäkter till staten, 13 miljarder 

2008. Turistbranschen gav dessutom 159 000 årsarbeten. 
 

 Entusiastiska fastighetsägare i Lubban hoppas på den föreslagna anslutningen till Skatans 

reningsverk för rening av områdets hushållsavlopp. En förbättrad vattenkvalitet i Lubban-

viken dels genom en sådan förbättrad avloppshantering dels genom bättre vattenutbyte efter 

kanalens tillkomst ses som en stor vinst för boende i området.  
 

 Sundsvalls kommun är delaktig i projekt Visit Sundsvall där Kustvägen är en av de viktiga 

aktörerna. 
 

 Kanalen kommer att öppna upp skärgården och göra den tillgänglig för såväl Sundsvallsbor 

som gäster. En skärgård liknande vår är ovanlig utmed hela Norrlandskusten. 
 

 Den planerade bron, en klaffbro i trä liknande de holländska broarna, kommer att bli unik för 

Sverige. 
 

 Framtida investeringar, eller snarare benägenheten att satsa större, är beroende av tillkomsten 

av kanalen. Potentialen för investeringar ökar markant med kanalens tillkomst. 
 

 Med kanalen följer investeringar i mångmiljonklassen bara i Galtström och Skatan. 
 

 Pensionatet har redan 80 % beläggning under sommaren och planerar en utvidgning, men hur 

stort vågar man satsa? 
 

 Skatans Rökeri och Skatans Café och Krog har långt framskridna planer på en nybyggnad. 

Bygglov finns redan, men storleken av investeringen beror på förväntat besöksunderlag. 
 

 Idéerna kring nya aktiviteter med kanalen i centrum är mångahanda. Några exempel: 

cykeluthyrning, båtuthyrning för fisketurer, konstinstallationer, ridvägar, s.k. Naturum för 

presentation av den unika miljön m.m. 

 

Med dessa argument tillsammans med de miljömässiga argument som framförts av styrelsen för 

Njurunda Skärgårdsförening manar vi till en förändrad syn på kanalens vara eller icke vara. 

 

 

De bästa hälsningar, 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . .                      . . . . . . . . . . . . . . . . 

     Ulf Broman                                     Marie Sjöbom                         Erica Öhrbom    

  Galtströms Bruk &               Skatans Rökeri &                    Skatans Skärgårdspensionat 

Galtströms Restaurang             Skatans Café och Krog       862 96 Njurunda  

   862 96 Njurunda               862 96 Njurunda 

 

Detta brev skickas även till: 

Landshövding Bo Källstrand, Länsstyrelsen Västernorrland 


