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Yttrande över klagandes ändringsyrkanden i Mål M 6405-10 om 

anläggande av kanal m.m. i f.d. Björkvikssundet, utförande av 

muddring i Lassöviken och Svartviken samt dispens för att 

dumpa muddermassor i havet, allt i Sundsvalls kommun 
 

 

 

Bakgrund 
Miljödomstolen vid Östersunds Tingsrätt gav 2010-06-22 i mål 2180-09 Njurunda Skärgård 

ekonomisk förening, i det följande kallad Skärgårdsföreningen, tillstånd att anlägga en kanal i 

f.d. Björkvikssundet, muddra för inseglingsrännor i Svartviken och Lassöviken samt gav 

dispens för att dumpa muddermassor i havet, allt i Sundsvalls kommun. Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län och Miljönämnden i Sundsvalls kommun har överklagat domen och 

Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt har lämnat prövningstillstånd.  

 

Miljööverdomstolen har lämnat tillfälle för Skärgårdsföreningen att yttra sig i ärendet. 

 

Yrkande  
Skärgårdsföreningen yrkar att Miljööverdomstolen fastställer domen från Miljödomstolen vid 

Östersunds Tingsrätt.   

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen överklagan centreras kring frågan om föroreningar i de sediment som ska 

muddras och deponeras i havet. Skärgårdsföreningen har vid förhandlingarna i 

Miljödomstolen informerat om den felaktiga tolkning av analysresultaten från undersökta 

sedimentprover som rapporterats, och hävdar med stöd från Sweco Environment AB, som 

utförde undersökningen (Bilaga 1), att det inte finns några behov av restriktioner eller 

särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av föroreningshalten i de sediment som finns i 

Lassöviken och Svartviken. 

Skärgårdsföreningen motsätter sig Miljönämndens i Sundsvall uppfattning om att 

Miljödomstolen gjort en felaktig avvägning beträffande hushållningsreglerna i 3 kap 

Miljöbalken samt 11 kap 6 § i Miljöbalken. Skärgårdsföreningen anser att de fördelar 

vattenverksamheten genererar från allmän och enskild synpunkt med avseende på miljön, 

friluftslivet, ekonomiskt tillväxt för näringslivet, samhällsutveckling, de boendes engagemang 

samt återskapandet av en säkrare färdväg inomskärs för båtburna överväger de kostnader, 

eventuella olägenheter och temporära skador som uppstår.  

Skärgårdsföreningen anser att kanalprojektet är ett viktigt tillskott för utveckling av 

kommunens södra kustområde. 
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Klagandenas tidigare agerande i ärendet 
Redan 2005 formulerade Skärgårdsföreningen en vision för kommande generationer om att 

kustområdet ska vara en plats att vara stolt över med god miljö, fler barnfamiljer som bor i 

området, besökare från när och fjärran samt ett blomstrande näringsliv. För att det ska bli 

verklighet måste entreprenörer och människor med framtidstro ges utrymme att verka. 

Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp ska vara väl fungerande, och sist men inte minst, 

det måste finnas en vilja från myndigheterna att bistå i utvecklingen. Vi tycker inte att de 

överklagande myndigheterna visat denna vilja.  

 

 I tidiga diskussioner med bl.a. Länsstyrelsen bad Skärgårdsföreningen om synpunkter 

och råd från myndigheten om hur kanalprojektet på bästa sätt skulle kunna förberedas 

och genomföras. Vi fick då bl.a. uppmaningen att gräva så pass djupt och stensätta 

sidor och botten i kanalen så att det inte skulle finnas något behov av återmuddring. 
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Det har vi lyssnat på. Därför är djupen i såväl kanal som inseglingsrännor väl 

tilltagna med hänsyn till krav som större segelbåtar har på djupgående, till 

landhöjning och bottenerosion, vilket innebär att någon återmuddring inte ska 

krävas på överskådlig tid (100 år), vilket vi också redovisat i vårt material. Trots 

detta har man i sina yttranden påstått att valet av muddrings- och kanaldjup inte är 

tillräckligt.  

 

 Den mängd provtagningar som är genomförda är också i enlighet med Länsstyrelsens 

råd, men man anser ändå att provtagningarna inte varit tillräckligt omfattande. 

Länsstyrelsen redogör i sin överklagan av Miljödomstolens dom grundligt om 

metodiken bakom jämförvärden för att påvisa föroreningar i vikarnas sediment. Trots 

att uppgifterna om att felaktiga jämförvärden använts av det ackrediterade 

analysföretaget för att bedöma sedimentproverna kom till Länsstyrelsens och övriga 

medverkandes kännedom under förhandlingen i Miljödomstolen, underlåter man att ta 

till sig den informationen och framhärdar att sedimenten är förorenade. Så här i 

efterhand undrar Skärgårdsföreningen varför inte Länsstyrelsen upptäckte de felaktiga 

jämförvärdena.  

 

 Medarbetare på Miljökontoret klargjorde innan MKB:n ens var skriven att någon 

kanal inte skulle få byggas. Någon motivering gavs inte, vilket Skärgårdsföreningen 

betraktar som dåligt myndighetsutövande. 

 

 Miljökontoret/nämnden hänvisar i sina yttranden till de kustinventeringar som 

kontorets personal genomfört under åren 1997-2003, men som fortfarande saknar 

analyser och slutsatser, och man hänvisar också till den Kustplan som fortfarande är 

under utarbetande, även den baserad på den undermåliga kustinventeringen. När 

Skärgårdsföreningen önskat ta del av inventeringen har man förvägrat oss det och 

hävdat att det är arbetsmaterial. Inte förrän vårt juridiska ombud under processen i 

Miljödomstolen bad att få ta del av inventeringen och efter att Skärgårdsföreningen 

vänt sig till Kammarrätten lämnades den ut i det ofärdiga skick den fortfarande 

befinner sig.  

 

 Vi menar att Miljökontoret brustit också när det gäller att lämna ut en fiskinventering 

som åberopats i ärendet. Trots upprepade påstötningar tog det ungefär ett halvår innan 

vi fick inventeringen och då saknades fortfarande en karta över provtagningspunkter, 

som är nödvändig för att tolka resultaten. 

 

 Det finns en mängd skrivelser till stöd för kanalprojektet från olika 

företagsorganisationer som pekar på betydelsen av en kanal för utvecklingen av 

näringslivet i kustområdet. Handelskammaren, ALMI, Företagarna, 

Njurundaföretagarna m.fl. är experter på företagande. Ändå negligerar såväl 

Miljönämnden som Länsstyrelsen deras kunskap och hävdar att kanalen inte har den 

betydelse för besöksnäringen som de (företagsorganisationerna) påstår.  

 

 Länsstyrelsen skjuter in sin kritik på brister i formalia om MKB:n snarare än om 

sakinnehållet. I yttrande till Miljödomstolen 2009-12-04 har Länsstyrelsen yrkat att 

vår ansökan bör återkallas eller avisas p.g.a. att formalia inte följts beträffande utökat 

samråd. Skärgårdsföreningen menar att det inte fanns grund för ett sådant påstående 

vilket bekräftades av Miljödomstolen, som ogillade Länsstyrelsens yrkande. 
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Sådan myndighetsutövning som i exemplen ovan främjar inte positiv samhällsutveckling, den 

försvårar och fördyrar för små privata organisationer att ta initiativ och ansvar för en hållbar 

utveckling och anstår inte våra tillsynsmyndigheter. Effekten blir att förtroendet för 

kompetensen hos statliga och kommunala organisationer undergrävs.  

 

 

 

 

Skärgårdsföreningens synpunkter i sakfrågor gällande 
miljön 

 

Nedan redogör Skärgårdsföreningen för sina synpunkter i sak på de argument som klagandena 

framför. Först behandlas Länsstyrelsens argument och sedan Miljönämndens.  

 

Länsstyrelsens överklagan 

Komplettering av en utredning om förekommande föroreningar  

Länsstyrelsen anser att Skärgårdsföreningens miljökonsekvensbeskrivning ska kompletteras 

med en ”adekvat utredning” om förekommande föroreningar i de vattenområden som ska 

muddras. Föreningen anser med stöd av nedanstående redogörelse att de utredningar och 

analyser som redan genomförts är tillräckliga, och att de dessutom visar att inget känt 

miljögift hotar miljön vare sig i vikarna eller på deponiplatsen efter dumpning.   

 

Metaller, bl.a. kadmium 

Skärgårdsföreningen upptäckte inför förhandlingarna i Miljödomstolen i maj 2010 att ett 

allvarligt tolkningsfel drabbat analyserna av metallhalter i sediment. Det gäller rapporterna 

Sedimentprovtagning Svartviken/Lubbanviken daterad 2008-02-05 och PM Redovisning 

provtagning 2008-08-21, båda från Sweco Environment AB. Felen består i att jämförvärdena 

för metallhalter i sediment har förväxlats, vilket i sin tur fått till följd att de slutsatser som 

dragits om föroreningsnivåerna i sedimenten också varit felaktiga. Detta redovisades då 

muntligt, och Miljödomstolen tog uppgifterna ad notam. Nu finns denna felaktighet bekräftad 

och rättad i dokument från SWECO (Bilaga 1).  

 

I endast ett enda prov redovisas ett värde något överstigande jämförvärdet (1½ gång så stort) 

nämligen kadmium i Svartviken i november 2007, vilket betyder en låg till måttlig 

förorening. Detta prov kan till yttermera visso inte tillmätas någon betydelse, eftersom 

den redovisade torrsubstanshalten endast är 6.9%. Efter indunstning till torr substans 

finner man alltså att provet innehöll 93.1% vatten. Sådana prover kallas inte sediment 

överhuvudtaget. Detta prov är havsvatten grumlat av en liten andel sediment, och kan inte 

betraktas som ett sedimentprov. 

 

Slutsatsen av ovanstående är otvetydig. Det finns inga metallföroreningar i de sediment 

som berörs av muddring och transport till deponilokalen till havs. 
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Klorerade miljögifter, bl.a. PCB 

Av den omfattande analysen av olika organiska miljögifter, var det endast PCB, som visade 

sig förekomma i förhöjda halter. I det följande anges alla halter i samma enhet, mg/kg 

torrsubstans (= ppm av torrvikten). Att, som Länsstyrelsen gjort, blanda in enheter som µg/kg 

(= 0,001 mg/kg) kan enbart förvilla läsaren. 

De beräknade nivåerna av PCB7 (summan av de 7 vanligaste PCB-föreningarna) i Lassöviken 

var 0,021 respektive 0,073 mg/kg torrsubstans. I Svartviken påvisades ingen PCB. Som 

jämförvärde skall användas 0,015 mg/kg torrsubstans. Det innebär att halten PCB i de båda 

samlingsproven från Lassöviken är 1,4 gånger respektive 4,9 gånger jämförvärdet. Det ska 

noteras att påverkan är väldigt ojämnt fördelad, vilket är det normala när det gäller 

punktkällor. Man brukar därför använda medelvärden av samtliga prover från ett helt 

vattenområde. Resultaten från Lassöviken grundar sig på två samlingsprover, d.v.s. 

sammanlagt 4 sedimentprover. Det skulle betyda att Lassövikens ytsediment enligt vår 

undersökning är belastat med 0,047 mg/kg torrsubstans eller 3,1 gånger jämförvärdet. 

Naturvårdsverket klassar detta som en trolig påverkan från punktkälla, klass 2 i den 

fyragradiga indelningen. Även om man delar upp resultaten i de två samlingsproverna, 

kommer inte gränsen till klass 3 att överskridas. Därmed är det irrelevant att som 

Länsstyrelsen beskriva hur den högsta klassen av föroreningsnivå har delats upp i 

underklasser.  

Möjliga punktkällor kan vara ovarsam hantering av hydraulolja eller rester från tidigare 

användning av PCB-innehållande båtfärger. Dessa färger förbjöds dock 1972. 

 

Organiska tennföreningar 

Länsstyrelsen tar upp frågan om förekomst av tennföreningar. Tio tennorganiska ämnen 

analyserades. Av dessa uppmättes endast monobutyltenn i en halt som är mätbar, 0,008 mg/kg 

torrsubstans, i samlingsprovet från Lassöviken. Den lägsta halt man kan mäta är 0,005 mg/kg. 

Av detta kan man sluta, att halten av monobutyltenn är så låg att den nätt och jämnt kan sättas 

ett värde på. Den tennorganiska förening som mest fokuseras på i miljösammanhang är 

tetrabutyltenn (TBT) som tidigare använts i båtfärger, men numera är förbjuden. De andra 

butyltennföreningarna är nedbrytningsprodukter av TBT. Andra tennorganiska föreningar, 

såsom oktyltennföreningarna, används vid tillverkning av PVC, men kunde alltså inte 

upptäckas i vår undersökning. Slutsatsen är alltså att tennorganiska föreningar är praktiskt 

taget obefintliga i de undersökta vikarna, alldeles så som angavs i MKB:n.  

 

Det övergripande resultatet av undersökningarna är alltså: Inget känt miljögift hotar miljön 

vare sig i vikarna eller på deponiplatsen efter dumpning. 

 

Därmed faller Länsstyrelsens huvudsakliga invändning mot Miljödomstolens dom. 

 

Det är anmärkningsvärt att Länsstyrelsen lägger kostnader och krut på att dra ovidkommande 

slutsatser i stället för att genomföra och redovisa en korrekt analys som för handläggningen av 

miljöärendet framåt 
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Miljönämndens överklagan 

Angående felaktig avvägning beträffande hushållningsreglerna i 3 kap 
och 11 kap 6 § i Miljöbalken 

Miljönämnden i Sundsvall anger som skäl för prövningstillstånd att det finns anledning att 

betvivla riktigheten i det beslut som Miljödomstolen kommit fram till. Man tycker att 

Miljödomstolen gjort en felaktig avvägning beträffande hushållningsreglerna i 3 kap och 11 

kap 6 § i Miljöbalken. Skärgårdsföreningen anser med stöd av nedan redogörelse (som i 

huvudsak följer Miljönämndens rubriksättning i överklagan) att Miljödomstolens bedömning 

är korrekt.  

 

Kustinventering 

Miljönämnden åberopar ständigt och bygger mycket av sin argumentation mot kanalprojektet 

på den kustinventering Miljökontoret genomförde under perioden 1997-2003. I 

Skärgårdsföreningen finns såväl i styrelsen som bland övriga medlemmar personer som har 

eller har haft kvalificerade yrken inom miljövård, näringsliv och förvaltning. Därför kan 

föreningen också göra adekvata bedömningar av de underlag som i detta fall Miljönämnden 

hänvisar till. Kustinventeringen är inte slutgiltigt sammanställd, inte analyserad och kan 

därför inte presentera några egentliga slutsatser om kustområdet. Det är helt enkelt ett 

undermåligt beslutsunderlag i den form den har idag.  
 

Skärgårdsföreningen har under en längre tid försökt få ta del av inventeringen men förvägrats 

det med argumentet att det är ett arbetsmaterial. Det begränsade utdrag man fått ta del av om 

Lubban- och Svartviken är endast en uppräkning av förekommande arter men inget om antal, 

utbredning etc. Föreningen vände sig tom till Kammarrätten för att få ta del av inventeringen. 

Det var tack vare att Miljödomstolen efterfrågade inventeringen som föreningens juridiska 

ombud också fick ta del av den. Precis som utdraget för Svartviken och Lubbanviken består 

hela inventeringen av uppräkningar av olika arter men inga analyser och slutsatser. De 

fiskeinventeringar som presenteras i materialet är också osäkra med avseende på vilka 

slutsatser som kan dras. Det är också anmärkningsvärt hur litet utrymme som ägnas åt den 

marina delen förutom de nämnda fiskeinventeringarna. 

 

I sin överklagan skriver Miljönämnden ”Sundsvalls kuststräcka är till stora delar vind och 

vågexponerad där förekomsten av djupt inskurna och grunda vikar och laguner är mycket 

sällsynta”. Om man med det menar att det till antalet inte finns så många är 

Skärgårdsföreningen benägen att hålla med. Men om man i stället avser den totala arean av 

grundområden i dessa vikar blir bedömningen en annan. 

 

Salen, den övre av de inskurna vikarna till höger på bilden nedan, är ett nybildat marint 

naturreservat bl.a. för att skydda denna naturtyp. Björköfjärden är också en sådan vik och den 

har stora grundområden ned till 3 m djup till vänster på bilden. Det begränsade område som 

inseglingsrännor och en kanal utgör av grundområdena kommer inte att påverka den totala 

arealen av grundområden som finns för fiskrekrytering annat än marginellt och eventuella 

störningar p.g.a. grumling och pålagring av sediment är dessutom temporärt. Det är ca 10 000 

m
2
 som berörs av ingreppet i inseglingsrännorna (20m x 500m). Det röda strecket på kartan 

nedan visar vilka ytor som påverkas.  
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Kustplan 

Miljönämnden nämner återkommande det förslag till Kustplan, som varit på remiss i ett par 

omgångar och rönt massiv kritik på flera punkter. Den ovan nämnda, enligt vår mening 

undermåliga, Kustinventeringen har legat till grund för planen. Kommunens 

Stadsbyggnadskontor och Länsstyrelsen anser att Kustplanen inte uppfyller de krav man kan 

ställa på en Kustplan som ett beslutsdokument och därför kommer den enbart få status som 

underlag och referensmaterial till kommunens Översiktsplan.  

 

I överklagan av Miljödomstolens dom beskriver Miljönämnden hur de aktuella och 

intilliggande vikarna värderats i Kustplanen. Illustrationen nedan visar klassindelningen av 

områdena.  
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Område 166 är Svartviken, vars 

stränder är rödmarkerade i bilden. 

Den tillhör den kategori som 

klassats minst skyddsvärd. 

Område 154 är Lassöviken, och 

den bedöms som mindre 

skyddsvärd. Om område 165, som 

ligger i närheten men på land, är 

den mest skyddsvärda, och som 

ligger i anslutning till 166, skriver 

man att området har högsta 

naturvärde och reservatskvalitet, 

och att man ska undvika (men 

såvitt vi förstår inte förbjuda) 

markanvändning som kan skada 

eller påverka de värden som finns.  

Åtgärder som skyddar eller gör värdena tillgängliga för allmänhet eller forskning ska kunna 

vara möjliga. 

 

För områden enligt klass 2, i vårt fall Lassöviken, tillåts man sätta in åtgärder som bevarar 

eller återskapar natur-, kultur- och rekreationsvärden samt minska utsläppen. Det aktuella 

kanalområdet var tidigare ett sund som redan på 1600-talet bl.a. användes av Gävlefiskarna 

och andra handelsmän. Sundet bidrog till en god vattenomsättning och att syresätta de vikar 

som då fanns. Genom kanalprojekt återskapas sundets naturvärde och ger en positiv 

syresättningseffekt. Detta är helt i linje med intentionerna i klass 2-värderingen. 

 

Ett problem men den här kartan är att endast markområdena är klassificerade. Man sätter inte 

någon markering alls på vattenområdena. Det är en naturlig följd av den överväldigande 

dominansen av landområdena i kustinventeringen, men ger inget stöd för de slutsatser, som 

myndigheterna drar beträffande den grunda Svartvikens skyddsvärde (område 166). Under 

loppet av nästan ett decennium har man under kustinventeringen observerat den enorma 

mattan av borststräfse, den halvmeterdjupa dybottnen, den dåliga lukten och frånvaron av 

fisk, allt beskrivet på fem rader i den mer än 500 sidor omfattande kustinventeringen. Därav 

dras slutsatsen att viken ”måste ha stor betydelse som lek- uppväxtområde och därtill för 

fågelliv.” Skärgårdsföreningen ifrågasätter de slutsatser som dras, både det undermåliga 

faktaunderlaget och bristen på objektivitet. Man har helt enkelt inte förstått att tolka de 

observationer man gör. 

 

Området för kanalen och inseglingsrännorna är nu för grunt för båtar, men tack vare vårt 

kanalprojekt kan det området och även andra grönmarkerade områden bli tillgängliga för 

allmänhet och forskning. Under muddringsarbetena kan, som Miljödomstolen föreskrev i sin 

dom, siltgardiner användas för att skydda området.  

 

Riksintresse för yrkesfiske 

Varken Skärgårdsföreningen eller berörda myndigheter hade uppmärksammat att 

Lubbanviken sedan nyligen tillhör ett område som är av riksintresse för yrkesfisket. I 

Riksintressebeskrivningen framgår att området riksintresseklassats för att det är ett 

fångstområde för lax, sik och strömming. Yrkesfiskaren Bo Sillman har i ett yttrande förklarat 

att kanalprojektet inte påverkar det fiske som yrkesfiskarna utövar i området. Se Bilaga 2. Det 
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fångstområde som enligt Riksintressebeskrivningen är viktigast för yrkesfisket är området 

kring Brämön. Av riksintressebeskrivningen framgår att ”lekområden för sik, strömming och 

andra arter som fångas kommersiellt, finns överallt i skärgårdarna och innerfjärdarna. Det 

saknas idag underlag för att avgränsa de viktigaste som riksintresse men de är skyddsvärda.”  

  

Skrivningen ovan från Område av riksintresse för yrkesfisket, sid 20. Kanalprojektet påverkar 

en area på c:a 10000 m
2
, vilket utgör 4 miljondelar (4 ppm) av riksintresset i Bottenhavet. 

Riksintresset utgör i sin tur enbart en liten del av grundområdena. 

 

Invändningar mot Miljödomstolens värdering av störningar och risker 

Fortfarande grunda vikar 

Miljönämnden motsätter sig Miljödomstolens bedömning att vikarna efter åtgärderna kommer 

att betraktas som grunda havsvikar. Skärgårdsföreningen delar Miljödomstolens bedömning. 

Med grunda områden räknas områden med 0-3 m djup. Mer än 98 % av de berörda vikarna 

är djupmässigt intakta efter att muddringsarbetena utförts, och mer än 90 % förblir 

opåverkade i annat avseende som exempelvis uppvirvlande sediment, eftersom siltgardiner 

kommer att användas vid muddringen.  

 

Miljönämnden anser att kanalens stränder och botten får ett mycket ensartat system p.g.a. att 

stränder och botten i kanalen täcks med ett 0,5 m tjockt lager krossmaterial och att det inte 

kan likställas med den komplexitet som en grund vik utgör. Det är myndigheterna som 

uppmanat till ett erosionsskydd så att kanalens stränder och botten behåller stabilitet och 

förhindrar att kanalsidorna eroderar. Det måste å andra sidan vara positivt att öppna det gamla 

sundet och tillåta genomströmning av vatten och därmed underlätta syresättningen i de 

anslutande vikarna.  

 

Miljönämnden skriver på sidan 4 i det ena stycket bl.a. om att olika djupnivåer i den grunda 

viken tillsammans med uppvärmt vatten ger en idealisk barnkammare för fisk. I föregående 

stycke på samma sida talar man emot sig själv när man skriver att inseglingsrännans djup på 

3,5 m gör att man förlorar komplexitet när det gäller djup, substrat och livsmiljöer som inte 



 10 

kan förringas. Vi menar att inseglingsrännan bidrar till att ytterligare diversifiera djupnivåerna 

om än på ett mycket begränsat område.  

 

Låt oss granska Miljönämndens påstående att grunda vikars uppvärmda vatten är gynnsamt i 

en barnkammare för fisk. Faktum är att temperaturen i vattnet i en grund vik som skär långt in 

i landskapet varierar kraftigare med vindriktningen än öppna vikar eller sund. Vid 

frånlandsvind skjuts ytvattnet ut ur viken och ersätts av uppvällande djupvatten, vilket kan 

vara avsevärt kallare. Vid pålandsvind sker motsatsen, d.v.s. varmt ytvatten pressas ner. 

Under den fiskyngelinventering, som utfördes i Länsstyrelsens regi i stora delar av Njurunda 

södra Skärgård sommaren 2008, noterades den lägsta vattentemperaturen just i Svartviken. 

Fiskynglen i den grunda viken utsätts alltså för relativt stora temperaturvariationer. (Även vi 

människor är medvetna om att frånlandsvind sänker badtemperaturen vid en strand och vice 

versa.) Med en 3.5 m djup kanal som fortsättning på den grunda Svartviken motverkas denna 

effekt, så till vida att de översta 2-3 metrarna av vatten ända från Lassöviken till Lubbanviken 

synkront flyter fram och tillbaka beroende på vindriktning (och även eventuella skillnader i 

vattenstånd). Ingenstans föreligger behov av uppvällning av kallt djupvatten.  

 

Genomströmningen i kanalen kommer att motverka isläggningen på hösten och påskynda 

islossningen på våren. Därmed ges vitfågel, änder och svanar, som nämns i Miljönämndens 

överklagan en förlängd säsong för fiske och betning av bottenväxter. 

 

Miljönämnden indikerar att åtgärder för att minska förlusten av yngelkamrar och lekplatser på 

grund av landhöjningen kan göras på helt annat sätt än genom att muddra en kanal och rännor 

och därigenom omdana vikarna. Vilket sätt man menar framgår dessvärre inte. Målen med 

kanalprojektet har aldrig varit att motverka landhöjningen. Däremot är det ena syftet med 

projektet att förbättra ekosystemet i Svartvikens innersta del och därmed livsmiljön för de 

människor, som bor utmed vikens stränder. De har under ett decennium sett viken övergå till 

en stinkande sörja och fisket drastiskt försämras. 

 

Skärgårdsföreningen vill än en gång poängtera att det är kombinationen av bättre syresatta 

vikar, förbättrade förutsättningar för besöksnäringen och en inre skärgårdsled för säkrare 

färder med fritidsbåtar som är syftet med kanalgrävningen och muddringen. 

 

Positiva effekter av muddring 

Miljökontoret vid Sundsvalls kommun anser att det saknas vetenskapliga metoder som 

verifierar de observationer som lokalbefolkningen gjort där man kommit fram till att 

tillgången till fisk ökat efter muddringen av Sjöbodviken 2006-2007. Man ska inte 

underskatta allmänhetens erfarenheter, förmåga att samla information och dra slutsatser! 

Miljökontoret anser att deras egna besök i de aktuella områdena sommaren 2010 visar att 

Sjöbodviken är klart påverkad av grumling, dåligt siktdjup och pålagring av växtlighet vilket 

skulle bevisas av bifogade bilder. Att hävda att bilder från något enstaka besök av 

Miljökontoret i området en sommar skulle innebära en högre grad av vetenskaplighet än 

åretruntboendes egna iakttagelser och uppgifter under flera år är både löjligt och kränkande. 

Skärgårdsföreningen är glad över att muddringen gett så oväntat stora positiva förbättringar 

av fisketillgången och bifogar (se Bilaga 3) i sin tur sina egna bilder. 
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Bilden ovan är ett flygfoto taget under sommaren 2007 endast några månader efter 

muddringens avslutande. Av bilden framgår att mindre än halva viken muddrades, framför allt 

den västra delen. Många fastighetsägare utmed den sidan passade på att muddra fram till sina 

egna bryggor. Utmed den östra sidan, har endast enstaka fastighetsägare låtit muddra kanaler 

in till sina bryggor. De bilder som vi presenterar i Bilaga 3 härrör alla från en brygga vid den 

västra stranden markerad i flygfotot med en röd punkt. De enda av Miljökontorets foton från 

Sjöbodviken, som man kan lokalisera, är tagna vid den blå punkten, och illustrerar därmed 

inte muddringens effekter. 

 

Av övriga foton, som Miljökontoret tagit, kan man inte dra några säkra slutsatser. T.ex. är 

fotona från Svartviken tagna på stort avstånd från den värst drabbade innersta viken. Det är 

förvånande att en bild från Lerviken tagits med som jämförelse. Dels ligger Lerviken i en helt 

annan del av skärgården, nämligen inne i Björköfjärden, dels har Miljökontoret nyligen gett 

tillstånd till muddring av just den viken. 

 

Fördubblad vattenomsättning – positivt 

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

Vikarna är gynnsamma områden för fiskynglens näringsfångst och skydd mot predatorer. På 

den punkten är Skärgårdsföreningen helt överens med myndigheterna. 

 

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

syretillförsel, och de inre delarna av Svartviken fyller inte behovet. Den doft av svavelväte 

som sprider sig till de närboende är ett tillräckligt indicium. Utbytet med friskt syresatt vatten 

är för långsamt, beroende dels på hindrad vattenomblandning av exceptionellt rik 

algväxtlighet, dels på otillräckligt utbyte av vatten med utanförliggande havsområden. 

 

Vid isläggningen på hösten fastnar fiskar alldeles under isen, där de kvävs till döds. Detta 

visar att flyktmöjligheterna både nedåt i vattenmassan och bort till syrerika områden hindrats, 

i första fallet beroende på ett underliggande anoxiskt vattenskikt, i andra fallet på alltför tät 

algväxtlighet eller stort horisontellt avstånd till syresatt vatten. 
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Hela vattenmassan från botten till ytan är ett enda trassel av alger, särskilt vissa perioder 

under sommaren. Det är svårt, om inte omöjligt, att köra en båt med utombordsmotor genom 

algmattan. Den bildar också ett hinder för inblandningen av syremättat vatten från ytan och 

nedåt. 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. Tillskottet av syre genom 

primärproduktion räcker inte till, och en bit ner övergår färgen på växtdelarna från 

klorofyllets gröna till bruna nyanser. Förhållandena i Lassöviken vid den planerade kanalens 

mynning är mindre allvarligt. Däremot finns det vikar i andra delar av Lassöviken, som 

uppvisar samma nedslående tendens som den innersta delen av Svartviken. I 

kustinventeringen bedöms de lösa sedimenten till över ½ m.  

 

Orsaken till dessa förhållanden torde vara bebyggelsen utmed stränderna. Det är mestadels 

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

alltför mycket näringsrikt utsläpp från avloppsanläggningar, som inte uppfyller de krav vi 

ställer idag. 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 vikarna, vilket dokumenterats i en inventering utförd av Sweco (Rapport 

2006-06-09, VA-försörjning i Galtström och Lubban). På initiativ av de boende vid 

Lubbanvikens västra strand pågår nu en anslutning av samtliga avlopp till ett nyligen ombyggt 

reningsverk i Skatan. Det kommer dock att ta lång tid, åtskilliga år, innan de övergödda 

bottensedimenten återgår till ett normalt tillstånd. 

 

I den fiskyngelinventering som Länsstyrelsen in Västernorrland gjorde (Rapport 2010:11 

Fiskyngelförekomst i grunda marina miljöer i Björköfjärden 2009, som bara till en mindre del 

handlar om Björköfjärden) drar man slutsatsen att just Svartviken gav ett utbyte av fiskyngel 

som ”var tämligen magert” trots att denna vik sammantaget ”bedöms ha höga naturvärden på 

grund av riklig undervattensvegetation och potential för rik fiskerekrytering”. Data berättar 

en annan historia. Svartviken uppvisade jämförelsevis rik förekomst av yngel, dock mest av 

spigg. Det ska tilläggas att de flesta provtagningslokalerna låg utanför det för kanalprojektet 

intressanta området. I Svartviken var vattnet dessutom kallare än i någon av de andra 

undersökta vikarna. Skärgårdsföreningen har p.g.a. bristerna i objektivitet vid tolkningen av 

data och de slutsatser som dras, framfört stark kritik mot Länsstyrelsen för de 

fiskyngelinventeringar som gjorts under senare år. 

Mätning av syrehalten i Svartviken 

Skärgårdsföreningen har under vårvintern 2011 utfört mätningar av syrehalten i Svartviken 

med en syresond välvilligt utlånad av en miljökonsult i Göteborg. Vid det första tillfället, 

2011-03-03, var istäcket fortfarande massivt och vattentemperaturerna nära fryspunkten. 

Vid den tiden på året, c:a en månad före islossningen, då starten för den nya algblomningen 

brukar ske, förväntar man sig att syrehalterna ska ha återhämtat sig efter höstens syretärande 

nedbrytning av organiskt material. Dessvärre visade det sig att tre punkter i den inre delen av 

Svartviken nära botten på 0.8 – 1.1 m djup visade tydlig syrebrist (enligt sedvanlig definition 

mindre än 2 ml/l). Syremättnaden var där 3-8%. Högre upp i vattenmassan och längre söderut 

i viken var situationen mera tillfredsställande med halter i området 18-22 ml/l (syremättnad 

45-60%). Metoden för mätningarna och provpunkter beskrivs i Bilaga 4, Syremätningar i 

Svartviken.     
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Störningar vid brukandet av kanalen 

Miljönämnden anser att båttrafiken i vikarna kommer att medföra störningar, risker med 

oljespill och propellereffekter på bottnarna med uppslamningar som sätter sig på växtligheten 

som tar skada. Skärgårdsföreningen menar att detta ska vägas mot den avsevärt säkrare 

färdväg för fritidsbåtar, som kanalen bidrar till. Vi får en inomskärsled från Galtström till 

Björköfjärden. Dessutom, tack vare strängare krav på utsläpp från bl.a. båtmotorer med 

mindre risker för oljespill samt högre medvetenhet hos allmänheten i miljöfrågor reduceras 

riskerna. Hastighetsbegränsningar i inseglingsrännor och kanalen kommer också att begränsa 

de eventuellt negativa propellereffekterna. 

 

Bedömningen av samhällsnytta 

Besöksnäringen  

Miljönämnden skriver; ”En ökad satsning på stigar, cykelvägar, kultur- och ekoturism skulle 

kunna ge liknande positiva följder för friluftsliv och näringsliv men utan den negativa 

påverkan som kanalbygget och muddringen medför. Sökanden har inte sökt eller beskrivit 

alternativa lösningar för att få samma nytta”. Denna skrivning visar att man inte förstår 

näringslivsfrågor.  

 

I Nationell strategi för besöksnäringen kan man på sid 34 läsa ”I regioner och kommuner med 

svag samverkan mellan privat och offentlig sektor blir utmaningen avsevärt större att skapa 

attraktiva destinationer”. Vi menar att om samverkan ska kunna uppstå måste den offentliga 

sektorn förstå betydelsen av attraktiv destination. Visionen för strategin är att Besöksnäringen 

ska bli Sveriges nya basnäring 2020.  

 

Den lilla destinationen Kustvägen (8 mil med 10 besöksmål) lyfts fram i länets strategi för 

besöksnäringen, tillsammans med handelsområdena Birsta och Sundsvalls stenstad, som en 

viktig del i den större destinationen Sundsvallsområdet. Kustvägen går utmed Njurundas och 

Nordanstigs kuster, och kanalen skulle bli den ”dragare” mitt i området, som företagarna 

efterfrågat. I det tvååriga projektet Utveckling av Kustvägen som nyligen avslutats skapade de 

samverkande företagen 24 nya företag och expansioner av befintliga och 25 nya 

säsongsarbetstillfällen genom marknadsföring av destinationen, skyltning av vägen, 

rastplatser, en kombinerad kokbok och reseguide, utlåning av cyklar mm. Omsättningen i de 

samverkande företagen ökade dessutom med 10-20%. Se Bilaga 5, Slutrapport Utveckling av 

Kustvägen.  

 

Enligt besöksnäringsstatistik beräknad med TEM (TuristEkonomiska Modellen) för 

grannkommunen Nordanstig la varje privatbesökare 2009 i snitt 432 kr/dygn på mat, 

upplevelser, logi och annat som hör till turistiska evenemang. Det innebär för en barnfamilj 

med två vuxna och två barn 1728kr/dygn.  

 

Kustvägens företag behöver en stor ”dragare” som får besökare att välja destinationen. 

Kanalprojektet är en sådan, vilket man också framfört i en skrivelse till stöd för projektet. Den 

största attraktionskraften ur ett besökarperspektiv är att på nära håll kunna se båtar glida 

genom kanalen och se hur skepparna manövrerar den öppningsbara bron. Sådana attraktioner 

finns vare sig i vår eller våra närliggande regioner. Som vi tidigare upplyst myndigheterna 

om, är det de bilburna besökarna som utgör den stora mängden besökare. Till Göta kanal 

kommer mer än 2 miljoner besökare årligen för att titta på ca 4 000 båtar. Vi tror naturligtvis 
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inte på så stora siffror vid vår kanal, men att det i snitt per år kommer ett hundratal besökare 

dagligen, fler sommartid och färre vintertid (än så länge), skulle innebära ca 30 000 besökare 

eller ett tillskott på 10-12 miljoner per år (432kr x 30 000besökare). Även om man drar ner 

förväntningarna till en tredjedel har kanalprojektet en pay-offtid på tre år. Det är en bra 

samhällsekonomisk investering som ger goda förutsättningar för besöksnäringen i vårt 

område 

 

När väl besökarna är på plats kan man både hyra ut cyklar, kanoter, jollar, erbjuda 

seglingskurser, guidade turer i unika kultur- och naturmiljöer, erbjuda kulturevenemang, hyra 

ut rum och sälja måltider. Det ligger också helt i linje med den ekoturism som vi vill uppnå. 

Men det finns inga små företag som ekonomiskt klarar av att marknadsföra enbart cykelvägar 

och kanotuthyrning på en nationell arena för att locka så stora besökargrupper. Man måste ta 

rygg på större aktörer och speciella attraktioner. 

 

Näringslivsorganisationer som Handelskammaren, Almi, Företagarna, NjurundaFöretagarna 

och Kustvägens företag ser potentialen i och vikten av en kanal. Kommunledningarna i 

såväl Sundsvalls kommun som Nordanstigs kommun ser också värdet av en ”dragare” 

för respektive kommuns utveckling. Gemensamt för alla dessa är att man inte har ett enögt 

perspektiv enbart till förmån för borststräfse och spigg. 

Skärgårdsföreningen driver frågan om cykelvägar i området och försöker samordna detta med 

Sundsvall Vatten som just nu gräver avlopp och vattenledningsnät. Däremot har inte 

kommunen tidigare visat något som helst intresse för att hjälpa till med cykelvägar i området.  

 

Schaktmassorna från kanalgrävningen 

Skärgårdsföreningen anser att schaktmassorna från kanalområdet kommer att vara till nytta 

såväl miljömässigt som ekonomsikt när de används för att täcka och avsluta en av 

kommunens gamla industrideponier. Under flera decennier användes Lomyratippen som 

industritipp och innehåller därför en mängd föroreningar. Kommunen har antagit en 

åtgärdsplan som går ut på att avsluta en mängd industrideponier till en kostnad av c:a 100 milj 

kr, däribland Lomyra. Med schaktmassor från kanalområdet som är helt fria från föroreningar 

kan Lomyra avslutas och ett samhällsåtagande uppfyllas. Dessutom är transportkostnaderna 

uppväxlingsbara som en kommunal medfinansiering i ett Strukturfondsprojekt. Eftersom vi 

har en kommunledning som uttalat sig positivt för att stödja kanalprojektet ekonomiskt, vet vi 

att kommunen kommer att bistå projektet ekonomiskt om det godkänns i Miljööverdomstolen. 

 

Det finurliga ur samhällsekonomiskt och skattebetalarnas perspektiv är att det krävs en 

betydligt mindre summa kontanta medel från kommunen för att både täcka Lomyra och stödja 

kanalprojektet om kanalmassorna kommer till användning på detta sätt. Men om 

schaktmassorna endast skulle magasineras i ett bergrum (vilket finns med som ett alternativ) 

går man miste om den ekonomiska fördelen i att klara två uppdrag till priset av ett i samma 

projekt. Denna hantering och hushållande av både kapital och miljö kallar 

Skärgårdsföreningen för god samhällsnytta! 

 

Naturvårdsverkets och andras rekommendationer 

Naturvårdsverkets rekommendationer gällande muddring 

Miljönämnden hävdar att Miljödomstolens bedömningar går helt emot Naturvårdsverkets 

synsätt beskriven i följande två dokument. 
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Råd och bedömningar SNV:s Rapport 2010-02-18, Muddring och hantering av 

muddermassor 

Naturvårdsverkets rapport (oktober 2009) ”Miljöeffekter vid muddring och 

dumpning. En litteratursammanställning. 

 

Låt oss gå till Miljödomstolens försvar i just det aktuella ärendet punkt för punkt. 

 

Muddring bör inte ske om lek och reproduktionsområden riskerar att skadas. Två 

omständigheter försäkrar att så inte kommer att ske. 1) Endast en liten del av vikarna kommer 

att beröras av muddringen, högt räknat 10% av arean. I den beräkningen inkluderas de 

närmaste områdena kring muddringsrännorna, som kan påverkas av turbulens och 

sedimentpålagring. 2) Arbetena kommer att utföras under vinterhalvåret, då det biologiska 

ekosystemet befinner sig i vila. 

 

Det framtida fisket påverkas genom att lek- och uppväxtmiljöer förstörs. Under 

förhandlingarna i Miljödomstolen bevittnades med all tydlighet hur fisket i den inre delen av 

Svartviken drastiskt försämrats under det senaste decenniet. Endast ett bättre vattenutbyte kan 

återställa det tidigare goda fisket. Det är dessutom ett mycket litet område som omfattas och 

påverkas av kanalprojektet, och att påstå att fisket förstörs är en överdrift som gränsar till 

lögn.  

 

Grunda skyddade vikar är en av kustens mest betydelsefulla livsmiljöer. Detta är ett välkänt 

faktum.  Alla som har miljön som arbetsområde är fullt medveten om det. Att påstå att 

Miljödomstolen går emot NV:s synsätt i denna fråga gränsar till en allvarlig missfirmelse.  

Muddring i känsliga miljöer kan leda till att ekosystem förändras. I det aktuella området, i 

synnerhet de inre delarna av Svartviken, kan man hävda att mänsklig påverkan genom 

hushållsavlopp under det senaste halvseklet så illa har förändrat ekosystemet att det 

föreliggande projektet kommer att bidra till en återställning av det tidigare friska ekosystemet.    

 

Flera arter av kransalger bildar större växtbestånd och utgör därigenom viktiga habitat . . . 

ge skydd och föda . . . dämpa vattenrörelser . . . stabilisera bottensediment . . . Problemet är 

att dessa alger, särskilt borststräfse (Chara aspera) i inre Svartviken, har utvecklats till så täta, 

massiva och halvdöda sjok att ekosystemet allvarligt försämrats. Anledningen antas vara 

övergödning av bottensediment via vattnet under ett halvt sekel. En återgång till ett friskt 

ekosystem är en av de bärande idéerna bakom hela kanalprojektet. 

 

Vid långvarig muddring kan siktreducering och sedimentpålagring påverka växtligheten. I 

föreliggande projekt har hänsyn tagits till detta (se ovan). Arbetena kommer dessutom inte att 

försiggå under långvarig tid, eftersom det ligger i allas vårt intresse att förkorta den tiden i 

möjligaste mån. 

 

Ålgräs klarar inte någon större pålagring av sediment. Om det skulle finnas ålgräsängar, 

vilket inte har observerats, kommer de att skyddas på samma sätt som beskrivits ovan. 

Naturvårdsverkets m.fl. vägledning för bedömning  

Miljönämnden ägnar de sista sidorna i överklagan åt citat från de vägledningar som bl.a. 

Naturvårdsverket utfärdat. Skärgårdsföreningen håller med om att man naturligtvis ska 

överväga de beslut som fattas genom att ta hänsyn till dessa och skrivningarna i Miljöbalken. 

Det är också vad Skärgårdsföreningen gjort och det är därför kanalprojektet ser ut som det 
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gör. Vi vill värna kommande generationers rätt till både natur- och kulturarv med levande 

fiskelägen som innefattar ett livskraftigt näringsliv, och naturligtvis ett hav i balans! 

 

 Kanalprojektet tillför inte några främmande element eller kemikalier. Vårt vattenbruk består 

inte i fiskuppfödning på konstgjord väg, att anlägga hamnar för industribruk, 

försvarsanläggningar eller som Miljökontoret på 70-talet förespråkade – ett oljeraffinaderi i 

det aktuella området! Då var det tur att lokalbefolkningen ryckte ut för att försvara 

naturvärden och livsmiljöer. För oss handlar det om att gräva där vi står och ta tillvara de 

resurser som finns och förädla dem med varsam hand. Kanalen tillför ett bättre vattenutbyte 

och en återgång till de friska ekosystem som rådde innan otillräcklig avloppshantering 

orsakade övergödning i våra vikar, ett sätt att återgälda den skada tidigare generationer 

åstadkommit. Den marginella förändring inseglingsrännorna orsakar väger i sammanhanget 

lätt. I området återskapas en friskare miljö som liknar den som fanns för några hundra år 

sedan. Sist men inte minst erbjuder kanalen en säkrare färdväg för mindre båtar i vår skärgård. 

Det kan inte vara i strid med några riktlinjer. 

 

Bilagor 
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Bilaga 2. Uttalande från yrkesfiskarna i Njurunda 

Bilaga 3. Skärgårdsföreningens bilder från Sjöbodviken 

Bilaga 4. Syremätningar i Svartviken 

Bilaga 5. Slutrapport för ”Utveckling av Kustvägen” 2009-2010  
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      Bilaga 1 

Mejl till Skärgårdsföreningens ordförande med besked om rättelse av jämförvärdet.  



 18 

 



 19 

 



 20 

 



 21 

Skärgårdsföreningens bilder från Sjöbodviken   Bilaga 3 
 

Redan den första sommaren efter muddringen förvånades vi av den rika förekomsten av 

småfisk under våra bryggor och båthus. Att den biologiska produktionen inte tagit skada av 

sedimentpålagring och/eller grumling av vattnet under den gångna vinterns muddringsarbeten 

var uppenbart. Senare under hösten noterades en väldigt rik förekomst av löjor under 

bryggorna på västra sidan av viken, av vilka byns katter tog sin beskärda del från stenarna 

under bryggor och båthus. 
 

   
Bilder tagna kort tid efter islossningen, den 9 april 2009 

 

På Skatans hemsida ”skatan.nu” beskrivs dessutom fenomenet den följande hösten under 

”Hört på bryggan 2009” som numera finns att hitta under ”Arkiv”. Där står: 
 

14 oktober 2009 
Två gånger varje år, först tidigt på våren sedan den här tiden fram till isläggningen pågår ett fenomen, 
som t.o.m. de gamla skatanborna förvånas över. Det riktigt kokar av liv under bryggorna. Det är löjor 
som söker sig dit – i tusental räcker inte - för att söka skydd eller sällskap av varandra. På våren leker 
de väl, men så här års kan man undra vad de har för sig. Storskraken lockas till det dukade bordet, på 
våren hannar och honor i lika antal, som sig bör. Nu däremot, tycks "di gamle" ha gett sig av, och det 
är bara årsungarna kvar. Även våra katter har lärt sig att dra upp löjor med tassarna, men det är svårt 
att fånga på bild.  
Efter muddringen av Sjöbodviken för tre år sedan har livet under vattenytan fullständigt eskalerat. 
Naturligtvis tror vi att vattenkvaliteten blev bättre när inflödet av friskt vatten underlättades. Numera är 
hela viken ett eldorado för sportfiskare om somrarna. Fråga t.ex. Theo, som figurerar här nedanför den 
6 augusti. Göran Sjöbom, f.d. yrkesfiskare och barnfödd här, intygar att det inte bara är mer fisk men 
också större fiskar än före muddringen. De förändringar vi ser är otvetydiga. Hoppas miljöansvariga i 
kommun och länsstyrelse begrundar bilderna, även om de, som man sagt ”strider mot teorin”.  

 

Till detta länkades följande bilder. 
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Syremätningar i Svartviken    Bilaga 4 

 

Syrehalterna i den inre delen av Svartviken mättes den 3 mars 2011 som del i ett fortlöpande 

program för att studera förändringarna i syrestatus under en säsong. Vid mättillfället var isen 

tjock och massiv, varför proverna togs genom borrhål. Vid den tiden på året, c:a en månad 

före islossningen förväntas den syretärande nedbrytningen av organiskt material från 

föregående säsong ha avklingat, och vattnet ha bytts ut mot syrerikt vatten. Den vårblomning 

som i regel startar snart efter islossning och uppvärmning av solen ska då ha de bästa 

förutsättningarna. 

 

Syrehalten mättes med en batteridriven sond av märket OxyGuard Handy-Beta, som samtidigt 

med syrehalten mäter temperaturen.  

 

Mätningar gjordes vid fem stationer, 1-5 i figuren nedan. På varje station en bottennära 

mätning (0,8-1,1 m) samt en på c:a 0,5 m djup. Genomgående visade de bottennära 

mätningarna i punkterna 3-5 att syrebrist råder, d.v.s. halterna var lägre eller mycket nära 2 

ml/l (c:a 5% mättnad), under vilken gräns ickestationära organismer flyr, och de stationära 

visar tecken på stark stress eller utslagning. Punkt 1 längre ut i viken, visade en jämförelsevis 

hög syrehalt nära botten (18 ml/l, 45% mättnad) och punkt 2 ett mellanläge (12 ml/l, 37% 

mättnad). De ytligare mätningarna var i samtliga fall högre (18-22 ml/l, 37-60% mättnad). 

  

 
 

Syremätning i Svartviken 2011-03-03 

 

 

 


