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Är det normalt att död fisk flyter upp i 

viken?  
Den 21 februari 2012 hade miljööverdomstolen haft sin sista sittning vad gäller 

kanalbygget Svartviken/Lassöviken i Skatan. 

All heder till de människor som jobbat och trott på idén att vi skulle få öppna den 

igenvuxna kanalen, inte minst till gagn för besöksnäringen och förbättring av miljön i 

området. 

När landshövdingen besökte Skatan för ett halvår sedan betonade han vikten av att 

utveckla och stödja besöksnäringen. Man kan ju undra om han och länsstyrelsens 

representant på mötet sitter på samma ställe. 

Under den här sittningen så tror jag att de flesta av åhörarna upplevde att det skulle nog 

inte spela någon roll vad vi la fram för argument, så skulle vi bara köras över. 

Att vi boende i Skatan och länsstyrelsens och miljökontoret på Sundsvalls kommuns 

representanter kan ha så otroligt olika uppfattning om sakernas ting är ju skrämmande. 

Vi som bor här ute kan från dag till annan se hur vikarna dör, fisken försvinner, fåglarna 

försvinner och bottenfaunan försvinner. 

Jag är inte sakkunnig, men visst ska det väl växa någon form av sjögräs på en 

havsbotten? När jag åker ut på Lassöviken så ser jag bara dy. 

På mötet sa en representant från miljökontoret att det var normalt att fisk dog och flöt 

upp, det fanns inte en inföding från Skatan som kunde styrka det påståendet. Nu är det 

ju väldigt kompetenta människor som står för de här uttalandena, så det är väl vi ortsbor 

som inte vet bättre.  

Det är i alla fall ingen av den gamla fiskarstammen som upplevt att död fisk flyter upp i 

vikarna, men det är väl kanske någonting som blivit normalt på senare tid. Jag tror att de 

här människorna skulle närvara härute under en hel årscykel för att själva se hur illa 

ställt det är med våra vikar.  

Vad som känns störande är att skärgårdsföreningen efter nya utredningar och ändringar i 

sin ansökan ändå blir bemött på det sätt som sker. Det finns ingenting i deras arbete som 

på något sätt tilltalar miljökontoret och länsstyrelsen. Att man på den nivån kan vara så 

anti mot sina kommunmedborgare tycker jag väldigt märkligt. 

I juni 2006 lade Sundsvalls kommun fram det så kallade Landsbygdsprogrammet. 

Kommunen har sedan tagit fram en översiktsplan som var klar 2011 

"Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).  

I översiktsplanen står bland annat: "Beskriva möjligheterna till att utveckla 

landsbygdsturism, utifrån de olika aktörernas roller och förutsättningar." 

Översiktsplanen omfattar 20 olika platser inom kommunen varav en är Skatan och en är 

Lubban. 

Syftet med LIS är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i området, och 

bevara den ekologiska mångfalden samt att bibehålla en levande landsbygd inom 

kommunen. 

Det känns lite märkligt att det sitter människor i hundratals timmar och arbetar fram fina 

och välgjorda utredningar, men när de skall prövas i praktiken så finns det mycket 

starkare krafter som styr. 
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