
Domstolen sa nej till en ny kanal  

Nej – det blev mark- och miljööverdomstolens besked om kanalprojektet i Lubban. Domen för Njurunda 

skärgårdsförenings ansökan föll i går.– Vi är väldigt besvikna och förvånade, säger Peter Brugge, 

föreningens ordförande.  

Njurunda skärgårdsförening har i fem år jobbat för en kanal mellan Svartviken och Lassöviken i Lubban. 

Miljödomstolen gav klartecken till projektet i juni 2010 – ett beslut som överklagades av miljönämnden och 

länsstyrelsen. 

För knappa månaden sedan var så mark- och miljööverdomstolen på plats i Njurunda för att höra alla parter. 

Flera fördelar 

Att öppna upp mellan vikarna med en 450 lång kanal skulle innebära stora vinster för området. Dessutom 

ses kanalen som en nödvändighet för att förbättra vattenkvalitén i vikarna, menar han. 

– Landhöjningen har gjort att vikarna har vuxit igen och inom några år tror vi att de kommer att vara döda, 

sade. 

Dock har såväl miljönämnden som länsstyrelsen hela tiden varit av motsatt åsikt. 

Den låga vattennivån som visserligen kan innebära lite grumligt och illaluktande vatten är en nödvändighet 

för djurlivet, menar de båda instanserna. 

Mark- och miljööverdomstolen har nu kommit med ett beslut. Ansökan om bygget avslås, lyder domen som 

föll i går. 

Domstolen menar sig ha en förståelse för att en kanal skulle gynna utvecklingen av bygden, dock ser man 

riskerna för en negativ påverkan på växt och djurlivet som övervägande i beslutet. 

– Vi är väldigt besvikna och förvånade. Det känns så synd för alla som jobbat med det här, äger Peter 

Brugge. 

Miljönämndens ordförande, Birger Hjörleifsson är dock nöjd med mark- och miljööverdomstolens besked. 

”Korrekt prövning” 

– Vi tror att det har gjorts en korrekt prövning i ärendet och även länsstyrelsen har ju uttryckt samma 

farhågor som miljönämnden, säger han. 

Om domen kommer att överklagas återstår att se, ärendet hamnar då – om prövningstillstånd ges – hos 

högsta domstolen. 

– Frågan är om vi orkar, säger Peter Brugge. 
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