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1. Bakgrund 
 
Njurunda Skärgårdsförening har gett Ingalill Nyberg Miljökonsult AB uppdrag att göra en 
miljökonsekvensbeskrivning inför föreningens ansökan om tillstånd för vattenverksamhet 
(muddring samt byggande av kanal mm) samt dispensansökan för deponering av 
muddermassor i havet till miljödomstolen i Östersund samt anmälan om deponering av 
schaktmassor från kanalbyggandet enligt miljöbalken. 
 
Föreningens syften med projektet är flera: 
 

• Minska avståndet sjövägen mellan Skatan och Lubban/Galtström 
• Tillgängliggöra kust- och havslandskapet för de boende i området samt besökare 
• Förbättra vattengenomströmningen mellan Lubbanviken och Lassöviken 
• Förbättra syresättning av vattenmassan i Lassöviken och Svartviken 
• Skapa en tryggare och säkrare färdväg (inomskärs) för mindre båtar 
• Öka antalet turister/besökande till Njurunda 
• Skapa förutsättningar för mer företagande i Njurunda 
 

 
  Ett av syftena är att minska avståndet sjövägen mellan Lubban och Skatan  
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2. Nulägesbeskrivning av området  

2.1.1 Omgivningsbeskrivning 
 

För det område som beskrivs, se även omslagsbilden till denna MKB. 
 

Kuststräckan - naturbeskrivning 

 

Njurundakusten upp till Lörudden är flack och flikig, präglad av många små öar, stora och 
små grunda vikar. På land finns otaliga myrar och småtjärnar, vilka liksom vikarna kan hysa 
ett rikt fågelliv och en rik flora, särskilt där marken är lokalt kalkpåverkad. Vattenmiljöerna i 
vikarna har i många fall en frodig vegetation och en, för vår del av landet, rik alg- och kärl-
växtflora. Vikar med liten vattenomsättning och hög produktion har ofta en tjock dybotten, 
och det kan uppstå lukt från förmultnande växtdelar mot slutet av sommaren, vilket betyder 
att vattenmassan avger svavelhaltiga gaser på grund av syrebrist. 
 
Björkvikssundet förband tidigare Lassöviken (i norr) och Svartviken (i söder), två grunda 
havsvikar mellan Skatan och Lubban i Njurunda. Sundet har sedan mitten av 1900-talet 
grundats upp till ett stråk på c:a 400 m av våtmark och sumpskog i en landtunga som utgör 
halvön Galtens fäste med fastlandet. En bäck, Bunstabäcken, från fastlandssidan har sitt 
utlopp i Lassöviken just där Björkvikssundet mynnade. Bunstabäcken är ibland torrlagd 
sommartid 
 

          
Sumpskogen i gamla Björkvikssundet                  Bunstabäcken Foton: Ingeli Gagner 

 
Björkvikssundet utgjorde tidigare en del av en 3,5 km lång vattenförbindelse mellan Skatan 
och Galtström.  
 
Svartviken ligger söder om Björkvikssundet, och är den innersta delen av Lubbanviken, 
vilken i sin tur mynnar i öppet hav vid Galtström. Svartviken är grund och rikligt bevuxen av 
bottenlevande växter.  
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Lassöviken norr om Björkvikssundet är en del av Galtfjärden som angränsar till Sjöbodviken, 
där Skatans fiskeläge ligger, samt sundet in till Björköfjärden. Även Lassöviken är grund och 
rik på växtlighet.  
 

  
Bild från södra Lassöviken  Foto: Ingeli Gagner 

 

 
Skatan  
 
Det gamla fiskeläget Skatan, med anor åtminstone från 1800-talets början, ligger vid 
Sjöbodviken i Galtfjärden. Det är idag en blandning av fritids- och permanentboende, c:a 70 
personer är bofasta året runt och dubbelt så många är fritidsboende. Inga yrkesfiskare finns 
kvar, men fiske bedrivs som rekreation och bisyssla. I Skatan finns under sommarmånaderna 
ett rökeri med livsmedelsförsäljning, en restaurang, ett konstgalleri samt en gästhamn. Sedan 
ett par år finns det dessutom ett Skärgårdspensionat, som är öppet året runt. Skatan utgör 
främst under sommaren ett lokalt utflyktsmål. Antalet gästnätter i Skatans gästhamn har ökat 
markant under senare år.  
 

 
                     Flygfoto 2006 av Jonas Henning (från hemsidan www.skatan.nu) 
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Lubban och Galten 
 
Vid Lubban finns områdets enda kvarvarande jordbruksfastighet (idag finns endast hästar). 
Runt Lassöviken och ner till Galtström finns 144 fastigheter varav c:a 80 % är fritidshus.  
 
Galten är en relativt stor halvö, med mestadels produktionsskog (gran), en del våtmarker och 
tjärnar. Idag bedriver markägaren SCA skogsbruk på halvön. Inga boende finns på halvön. 
 
Galtström 
 
I Galtström finns ett Järnbruk från slutat av 1600-talet, som är ett byggnadsminne av 
riksintresse och ett av Medelpads största turistmål med över 30.000 besökare per år. Här finns 
även café och restaurang, livliga museala aktiviteter samt Galtströms Kapell från 1680, 
Norrlands första brukskyrka, som ofta används vid dop och bröllop. Skatan och Galtström är 
två av Njurundas mest populära turistmål och den eventuella kanalen i Björkvikssundet skulle 
utgöra en båtfarled mellan dessa platser. 
 

 
         Masugnen vid Galtström             Foto: Ingalill Nyberg 2007 
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2.1.2     Historik  
 
Både fiskeläget Skatan och bruksorten Galtström är gamla orter i Njurunda. Skogsbruk och 
fiske har bedrivits på området sedan länge. 
 
Under 1800-talet var Björkvikssundet en farbar båtled (se den historiska kartan nedan). I och 
med landhöjningen har sundet grundat upp och torrlagts. Den tidigare ön Galten har blivit en 
halvö. 
 
Enligt ägaren till rökeriet i Skatan, rodde under 30-talet invånarna i Skatan genom sundet för 
att handla i en mataffär i Lubban. Under 40-talet var Björkvikssundet fortfarande farbart med 
kanot/eka. 
  
Bonden i Lubban, Göran Dahlström (född 1941) minns från sin barndom (40- och 50-tal) hur 
skogsbruket bedrevs i Lubbanviken (inkl. Svartviken). Bogserbåtar samlade ihop timmer från 
olika skogsägare i området. Timret släpades in i viken efter båten i en stor ögla (läns) innan 
det, vid lämpligt väder, drogs vidare till industrin. Timmersläp på väg längs kusten drogs vid 
hårt väder in i viken för tillfälligt skydd. Vid nuvarande småbåtsbryggan i Lubban fanns ett 
timmerupplag på land. Skogsbruk bedrevs runt Lubban och på Galten. 
 

 

 
                 Historisk karta från Lantmäteriet år 1855     Detalj ur sjökort från 1999 
 
Tidigare muddringar 

 
Njurunda Skärgårdsförening fick tillstånd 2006-02-02 av miljödomstolen i Östersund att 
muddra Sjöbodviken, som är en del av Galtfjärden vid Skatan (se flygfoto på sidan 5). Viken 
muddrades i ett stort projekt under vintern 2006/2007. Samtidigt breddades och fördjupades 
infartsleden genom Lillsundet norr om ön Järn (se ovan).  
 
I tillståndet gavs också dispens att deponera 31.000 m3 muddermassor i havet vid 
Klintgrundet (se kartan under p 5.1.5) 
 
I slutrapporten för det projektet 2007-06-07 fanns även en förstudie om idén att bygga en 
kanal ”Utkast Förstudie om kanal mellan Lubban och Skatan”. 
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2.1.3 Riksintressen för naturmiljö/kulturmiljöer, fiske samt friluftsliv 
 

Värdefull natur 
 
Två naturområden av riksintresse finns nära projektområdet. Dessa är Östra Björkökusten, där 
det marina naturreservatet Salen finns, samt Brämön. Ett utdrag ur Sundsvalls kommuns 
översiktsplan 2005 visar värdefulla naturmiljöer i området. Där man planerar att bygga 
kanalen finns inga kända större naturvårdsintressen. 
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Värdefulla kulturmiljöer 

 
Njurundakusten är klassad som riksintresse för kulturvård, beroende på att detta område är 
Norrlandskustens rikaste fornlämningsmiljö med kustnära stråk av rösen och stensättningar 
från brons- och järnålder, särskilt eftersom det finns ett tydligt samband med landhöjningen. 
Även fiskeläget Skatan ingår i riksintresset.  
 
Dessutom finns det två fäbodvallar inom området, Hälljumsvallen och Bunstavallen. De är 
dock inte intressanta ur riksintresse. Fäbodarna ingick i en inventering som länsstyrelsen 
gjorde 1999. 
 
Galtström är ett område som har byggnadsminnesförklarats. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Kartor via mail från Maria Olsson, länsstyrelsen i Västernorrlands län 



 10 av 26 
 
 
 

 

Värdefulla områden för friluftsliv 

 
Enligt kommunens översiktsplan från 2005 (se kartan nedan) är Njurundakusten ett övrigt 
rekreationsområde utanför centralorten. Närmaste riksintresse för friluftsliv är Brämön-
Lörudden. 
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Riksintressen för yrkesfiske 

 
Områden som ingår i riksintresset för yrkesfisket ligger i Sundsvallsbukten samt utanför 
Brämön (se kartan nedan hämtad från Sundsvalls kommuns översiktsplan 2005). 

 
Enligt Fiskeriverkets rapport 2006:1 ”Områden för riksintresset för yrkesfisket” finns i 
Bottenhavet lekområden för sik, strömming och andra arter, som fångas kommersiellt, 
överallt i skärgårdarna och innerfjärdarna. Det saknas i dag underlag för att avgränsa de 
viktigaste av dessa som riksintressen, men områdena är skyddsvärda. 

2.1.4 Miljötillståndet idag 
 

Naturvärdena i det planerade projekteringsområdet utgörs främst av livet knutet till de grunda 
havsvikarna och strandzonen, men även myrmarken och sumpskogarna har i sig värden.  
Växt- och djurliv har i vikarna undersökts av kommunbiolog Ronnie Nordström år 1999 och 
redovisas i form av en inventering i Bilaga 1 samt delvis av länsstyrelsen i Västernorrland år 
2004.  
 
Nordströms inventering ingår i en tidigare inventering av en större del av kuststräckan och tar 
främst upp växt- och fågelliv samt till viss del blötdjur (snäckor) och insekter. Nordström har 
också utfört ett begränsat provfiske i Lubbanviken år 2002 (Bilaga 2).  
  
Lassöviken och Svartviken 

 

Båda vikarna är grunda med begränsad vattenomsättning. De främsta naturvärdena hör 
samman med att de värms upp under sommaren och att de har en riklig bottenvegetation, 
förhållanden som är viktiga faktorer i yngelkammare för fisk. En förutsättning är dock att 
vattenutbytet i vikarna är tilläckligt effektivt för att syret inte ska sjunka till kritiskt låga halter 
eller helt försvinna. Åtminstone i Svartviken är detta ett uppenbart problem under 
sensomrarna. Vattnet övergår i syrefattigt tillstånd och avger svavelhaltiga illaluktande ångor 
bl.a. vätesulfid (svavelväte). 
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I vikarna växer rikligt med vattenväxter och slingor. Nära stranden finns även 
undervattensängar med kransalgen Borsträfse ( Chara aspera) (den är inte ovanlig) och 
havsnajas. Havsnajas är ganska sällsynt och har sin nordgräns vid Njurundakusten. Den växer 
i mattlika bestånd på mjuka dyiga bottnar i grunt bräckvatten. Här finns även förutom 
grönalger, arter som hårsärv och skaftsärv och lånkar. Det finns mycket rikligt med snäckor 
och olika slags insektslarver, vattengråsuggor, tångmärla samt småfisk. Av större fiskarter 
finns gott om gädda och abborre och längre ut i skärgården sik och lax. Lubbanviken (vars 
innersta del utgörs av Svartviken) har gott om sjöfågel, framför allt andfåglar som svärta, 
småskrake, storskrake, knipa, gräsand men även knölsvan, måsfåglar och gäss. 
 
 

     
 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län gjorde 
år 2002- 2004 ( rapport 2005:3).en 
inventering och bedömning av stränder i 
länet. 
 
 I den inventeringen var Svartviken med 
(objekt nr 352 i kartan bredvid).  
 
Stranden i Svartviken bedömdes inte ha 
några höga naturvärden. 
 
 
 
 
 
 
 
Kartan är från bilagan till ovan nämnda 

rapport 

  
Resultatet från denna inventering kan sammanfattas i en enkel tabell (från rapport 2005:3): 
 
 

    Länet Sundsvalls kommun 
Antal inventerade vikar    459           165 
% påverkade vikar    57           35 
Antal större vikar (vikar > 1 km)    118           19 
% påverkade större vikar    83           74 
Kusträcka km    1080           205 
Flikighet (vikar/kuststräcka)    0,43           0,81 

 
 
Hälften alla inventerade vikar var påverkade av mänsklig aktivitet. 
 
Lassöviken och Svartviken är påverkade av mänsklig aktivitet dels genom boende längs 
stränderna och skogbruket på Galten. Fynd av relativt höga halter zink, kadmium, och koppar 
samt påverkan av PCB (från punktkälla) i vikarnas ytsediment (se vidare under punkten 
Förorening av sediment p 2.1.5) antyder likaså mänsklig aktivitet. 
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Som tidigare nämnts finns det 144 fastigheter (främst fritidshus) utmed Lassövikens och 
Lubbanvikens västra stränder ner till Galtström.  
 
Sommaren 2008 gjorde Miljö- och hälsoskyddskontoret, Sundsvalls kommun, tillsammans 
med Sundsvalls Vatten en vatten- och avloppsinventering. Resultatet av inventeringen visar 
också att det finns risk för negativ miljöpåverkan från 55 % av avloppsanläggningarna och att 
ytterligare 5 % av avloppsanläggningarna sannolikt har negativ miljöpåverkan. 
 
Det finns alltså stor risk för övergödning av fosfor och kväve från de boende i området. 
 
Björkvikssundet 

 
Sundet, som inte längre kan kallas ett sund, är idag delvis bäck (Bunstabäcken med utlopp 
norrut), myrmark och sumplövskog med en del döda eller döende lövträd av sälg och björk. 
Denna del är otillräckligt undersökt, men i sumplövskogar kan det finnas en del intressanta 
kryptogamer och insekter knutna till död ved. Detta kan i sin tur vara av värde för 
insektsätande fåglar såsom hackspettar.  
 

2.1.5 Sedimentprover i vikarna - och jordprover i Björkvikssundet 

 

Prover i sediment 
 

Provtagning av bottensediment i vikarna utfördes 15/11 2007 av SWECO (2 samlingsprover) 
och kompletterades sedan med ytterligare provtagning 28/6 2008 (4 samlingsprover). Proven 
analyserades av ALS Scandinavia AB med avseende på metallhalter, PAH, oljeföreningar och 
tennorganiska föreningar.  
 
De första proven (i november 2007) togs på två ställen i vardera viken, Svartviken och 
Lassöviken, och samlingsprov från dessa analyserades. Metallhalterna redovisas i detalj i 
nedanstående tabell. Sulfidlukt upptäcktes vid en av fyra provpunkter.  
 
Vid den uppföljande provtagningen i juni 2008 utvidgades antalet provpunkter till det dubbla, 
och två samlingsprov från vardera viken skickades för mera omfattande s.k. screening-analys, 
varvid ett bredare spektrum av föroreningar mättes. Proverna analyserades med avseende på 
metaller, mineralolja, PCB, klorerade pesticider, PAH, BTEX, klorbensener, klorerade alifater 
och klorfenoler.  
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Tabell 2: Resultat av sedimentanalyser med avseende på metaller 2007 och 2008 

 
 

Metaller 
 

Halterna anges 
i mg/kg 

torrsubstans 
(mg/kgTS) 

Jämför- 
värden 

 
Enligt 
SNVs 

Rapport 
4914 

 

Svart- 
viken 

 
Prov 1 

 
 

2007-11-15 

Lassö- 
viken 

 
Prov 2 

 
 

2007-11-15 

Lassö- 
viken 

(SP0812) 
 

Nära kanal-
mynning 

 
2008-06-28 

Lassö- 
viken 

(SP0834) 
 

Längre ut i 
viken 

 
2008-06-28 

Svart- 
viken 

(SP0878) 
 

Nära kanal-
mynning 

 
2008-06-28 

Svart-
viken 

(SP0856) 
 

Längre ut i 
viken 

 
2008-06-28 

Torrsubstans, 
     TS (%)  6,9 15,7 43,2 16,3 12,4 59,8 

Arsenik 10 12,3 6,29 2,3 5,8 6,8 2,3 
Barium *   28 48 45 25 
Kadmium 0,2 4,52  1,48  0,35 1,04  1,43  0,05 
Kobolt 12 5,76 8,05 5 10 8 3 
Krom 40 27,5 30 17 29 30 15 
Koppar 15 41,2  32 12 35 40 5 
Kvicksilver 0,04 0,129 0,101 <0,05 0,06 0,11 <0,05 
Molybden *   1,6 8,3 7,2 0,5 
Nickel 30 30,3 24,2 12 28 25 7 
Bly 25 21,1 25,7 7.7 21,1 23,6 6,3 
Vanadin * 31,8 38,8 18 30 27 16 
Zink 85 288  319  49 98 125 23 
 

Förklaring 
                   

 = Ingen eller liten avvikelse 
 = Tydlig avvikelse 
 = Stor avvikelse 
 = Mycket stor avvikelse 

* Jämförelsevärden finns inte 
 
Förutom att påverkan av kadmium, koppar och zink i bottensedimenten påvisades i båda 
vikarna, fanns även påverkan av PCB i Lassöviken (troligen från en punktkälla). I Svartviken 
påvisades detekterbara halter av tetrakloreten (0,03 mg/kgTS) och tyngre alifater (16 
mg/kgTS). Se vidare Bilaga 3. 
 
Orsaken till föroreningarna är osäkra, men eftersom båttrafik och yrkesfiske har förekommit 
tidigare, kan föroreningarna sannolikt härledas till båtbottenfärger, diverse båtoljor etc. 
 

Jordprovtagning i Björkvikssundet i den planerade kanalsträckningen 

 
Provtagning utfördes av WSP i november 2007 och analyserades av ALS Scandinavia AB. 
Proverna togs upp genom skruvborrning på 0,1 till 0,6 meters djup. Sammanlagt 12 
provpunkter användes och analyserades i tre samlingsprover. Liksom för sedimentproverna 
utfördes s.k. screening-analys av proverna omfattande metaller, mineralolja, PCB, klorerade 
pesticider, PAH, BTEX, klorbensener, klorerade alifater och klorfenoler (se Bilaga 4). 
 
Riktvärden för markanvändning finns i Naturvårdsverkets rapport 4638.  
 
Resultaten av jordanalyserna visade inga halter som överstiger riktvärdena för ”Känslig 
Markanvändning” enligt denna rapport och inga förhöjda halter av de undersökta ämnena 
kunde påvisas. Syn- och luktintryck gav heller inga indikationer på förekomst av sulfid. 
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3 Beskrivning av projektet 
 

Kanalen kommer att bli 450 m lång (fågelvägen 400 m), 3,5 m djup och 10-20 meter bred. 
Kanalens bredd kommer att variera för att kunna åstadkomma tre mötesplatser för att tillåta 
möten mellan båtar och strandhugg i kanalen. Trots att en bredare kanal med sluttande väggar 
är ett billigare alternativ, har skärgårdsföreningen projekterat en kanal där, beroende av 
markens beskaffenhet, stränderna stensätts för att möjliggöra brantare lutning och därmed 
mindre ingrepp i miljön. C:a 20.000 m3 schaktmassor från kanalbygget, i huvudsak morän, 
planerar man att frakta till kommunens tipp vid Lomyra, c:a 8 km från det aktuella 
kanalområdet. Det ligger i Sundsvalls kommuns intresse att täcka och avsluta Lomyratippen, 
och massorna planerar man att använda till det.  
 
Kanalen blir S-formad för att ge ett mjukt intryck i landskapet och för att följa det gamla 
sundets sträckning. Detta framgår av Rapport från provtagning WSP (Bilaga 5). Det finns en 
liten bäck, Bunstabäcken, som mynnar i Lassöviken. Kanalen kommer att gå parallellt med, 
och öster om, bäcken för att skydda denna från störning.   

 

 
 

 
Total längd på inseglingslederna blir 515 m uppdelat på leden i Svartviken, som blir 365 m, 
och den i Lassöviken, som blir 150 m. Inseglingslederna blir c:a 20 m breda och 3,5 m djupa. 
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Den andel av de grunda vikarnas area som ska 
muddras (de gula strecken i bilden till vänster) 
utgör c:a 1,5 % av vikarnas totala grund-
områden (de mörkare blå fälten mellan de 
röda linjerna i bilden). 
 
Om man begränsar sig till de båda vikarnas 
inre delar, så långt ut som inseglingsrännorna 
(de gula linjerna) sträcker sig, blir andelen 
muddrad grund botten ändå inte större än 7%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En öppningsbar klaffbro av typ ”holländare”, kommer att förbinda Galten med fastlandet. 
Vägbanan blir 3,5 m bred och får en längd på c:a 6 m mellan brofundamenten. Dessa gjuts i 
betong, medan brokonstruktionen i övrigt består av trä. Bron får en enkel och lättmanövrerad 
mekanik- och hydruallösning för att öppnas och stängas. Normalläget är att bron är stängd, 
och att den endast öppnas och stängs vid passage av en större båt. 
 
Två bryggor, en på varje sida om kanalen, ingår också i projektet. De ska användas av 
båtresenärer för tillfällig förtöjning när man ska öppna eller stänga bron, eller när man väntar 
på sin tur att passera kanalen. 
 
Parallellt med kanalen anläggs en promenadväg med tillhörande rastplatser och miljötoalett. 
Promenadvägen och toaletten ska handikappanpassas. Rastplatserna förläggs till båtarnas 
mötesplatser.  
 
Området har en skyddsvärd natur, och för att informera om den ska tavlor och informations-
skyltar placeras vid promenadstigen och rastplatserna. 
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En parkeringsplats för 10 bilar anläggs i anslutning till vägen mot Galten.  
 
Ett sjökort över ett område som sträcker sig från Galtström i söder, till Björköfjärden och 
Lörudden i norr, ska tas fram. Sjökortet ska också innehålla förslag på ankringsplatser med 
besöksmål, badplatser etc. 
 
Tidplan enligt tabell nedan  
 

Aktivitet Start Slut 
Projektplanering 2009-06-01 2009-08-31 
Upphandling av grävnings- och muddringsresurser 2009-06-01 2009-08-31 
Muddring av inseglingsleder i Lassöviken och Svartviken 2009-08-20 2010-04-20 
Grävning av kanal mellan Lubban och Lassöviken inkl. 
bortfraktande av schaktmassor till Lomyratippen. 

2009-08-20 2010-04-20 

Byggande av bro inklusive gjutning av brofundament 2010-02-01 2010-04-20 
Anläggande av promenadväg med rastplatsytor 2010-03-01 2010-05-01 
Installation av handikappanpassade rastplatser med 
miljötoa 

2010-04-20 2010-06-20 

Installation av bryggor för tillfällig förtöjning 2010-05-01 2010-06-20 
Anläggande parkeringsplats 2009-08-20 2010-04-20 
Framställning av sjökort 2010-01-01 2010-05-31 
Invigning av kanal 2010-06-26  
   

 

4 Nollalternativet 
 
Detta alternativ ska beskriva vad som händer om kanalbyggandet samt muddringen inte blir 
av. 
 
Lassöviken och Svartviken är grunda havsvikar och på grund av landhöjningen samt påverkan 
av övergödning, kommer arean och volymen i vikarna att minska. Vattenomsättningen 
beräknas bli sämre med risk för syrefria tillstånd. 
 
Övergödning i kombination med låg vattenomsättning påskyndar vikarnas igenväxning. 
 
Lekplatser för fisk och yngelkamrar kommer successivt att flyttas ut mot vikarnas mynningar.  
 
Sumpskogen och våtmarken i Björkvikssundet kommer så småningom att försvinna naturligt 
genom landhöjning. 
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5 Miljökonsekvenser av projektet 

5.1 Miljö 

5.1.1 Naturmiljö 
 

Lassöviken och Svartviken samt f.d. Björkvikssundet ligger utanför riksintressen för 
naturvård eller andra intressanta naturvårdsobjekt (se kartan under p 2.1.3).  
 

Under en inventering som Länsstyrelsen i Västernorrland gjorde av intressanta vikar och 
stränder under 2004 bedömdes Svartviken inte ha något högt naturvärde. 
 

Som tidigare nämnts måste de aktuella vikarna betraktas som redan påverkade av mänsklig 
aktivitet. Detta beror på att 144 fastigheter med enskilda avloppsanläggningar finns runt 
vikarna (från Lassöviken ner till Galtström).  
 

Övergödning via kväve- och fosforutsläpp sker möjligen i vikarna, eftersom c:a 55 % av 
avloppsanläggningarna bedömdes ha risk för negativ miljöpåverkan vid avloppsinventeringen 
2008. 
 

Ytterligare en indikation på att vikarna är påverkade är förekomsten av koppar/kadmium/zink 
i ytsedimenten samt förekomst av PCB i Lassöviken och tunga alifater och tetrakloretylen i 
Svartviken. 
 
Efter projektets genomförande kommer risken för övergödning fortfarande att kvarstå, medan 
en liten del av tungmetallerna och de andra föroreningarna kommer att flyttas (tas bort från 
vikarna) till redan förorenad deponiplats i havet (se 5.1.5). 
 
Grunda havsvikar är dock värdefulla naturmiljöer. Miljöer med riklig bottenvegetation och 
hög vattentemperatur utgör ”barnkammare” för fiskyngel. Här ges också bra förutsättningar 
för ett rikt sjöfågelliv.  
 
I en muddrad vik ökar vattenomsättningen. Det ökade vattenflödet leder till att 
vattentemperaturen inne i viken sänks och att vegetationen minskar. Livsbetingelserna för 
bottenvegetationen förändras även av ändrade djupförhållanden, ju djupare vattnet är desto 
mindre ljus når botten. Följden blir att bottenvegetationen blir glesare och artsammansätt-
ningen förändras. Allt detta innebär att fiskyngel och bottenlevande organismer påverkas 
negativt. Långsträckta vikar är särskilt känsliga för förändringar som muddring, eftersom det i 
dessa skapats en avgränsad, skyddad miljö för livet i viken.  
 
Dock, i det aktuella projektet kommer endast en liten del av de grunda vikarnas bottnar att 
beröras, långt mer än 90 % kommer att lämnas orört. 
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Växt- och djurliv påverkas negativt i samband med muddringen. Bottenlevande djur och 
växter avlägsnas på den yta muddringen sker (i detta fall mindre än 10 % av de inre 
grundområdena) och den biologiska produktionen upphör. Återkolonisering kommer så 
småningom att ske, och samhället kan sedan utvecklas mot det ursprungliga organism-
samhället om området inte förändrats för mycket.  
 

Det ökade djupet i vikarna samt att sundet öppnas kommer ändra vattenomsättningen. 
Vattenomsättningen kommer att fördubblas (enligt SMHI:s rapport Bilaga 6) och en 
förbättrad syretillförsel kommer att ske. Detta påverkar nedbrytningen av material på ett för 
vattenmiljön positivt sätt, och risk för svavelvätebildning minskar eller upphör helt. Detta blir 
en positiv effekt av muddringen 
 

I f.d. Björkvikssundet kommer våtmark och sumpskog delvis att försvinna i och med att 
kanalen grävs. Denna del är otillräckligt undersökt, men särskilt i sumpskogen kan finnas en 
del intressanta naturvärden.  

5.1.2 Kulturmiljön 
 

Projektet kommer inte att beröra/förändra några kulturmiljöer i området.  
 
Även om projektet ligger innanför den gräns som omfattas av riksintresse av kulturmiljö (se 
avsnitt 2.1.3) så innebär kanalbyggandet och muddringen ingen inverkan på befintliga 
skyddade kulturmiljöer. 

5.1.3 Yrkesfisket 

 
Lassöviken och Svartviken ligger inte i områden där riksintresse för yrkesfisket föreligger. 
Däremot är alla vikar i skärgården skyddsvärda, för att de är lekområden för sik, strömming 
etc. 
 

Då yngelkamrarna för fisk reduceras med någon procent i och med muddringen av vikarna, 
kan den långsiktiga förändringen bli att mängden fisk kan komma att minska. Det är dock 
osäkert vilka effekter just den här muddringen får för yrkesfisket. 

5.1.4 Landskapsbild 
 

Landskapsbilden kommer att förändras i Björkvikssundet eftersom kanalen kommer att 
byggas där. 
 
Eftersom Björkvikssundet en gång var öppen och farbar kommer projektet att innebära en 
återgång till hur det en gång såg ut, för hundra år sedan. 
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5.1.5 Föroreningar av muddermassor  

 
Ytsedimenten i både Lassöviken och Svartviken är förorenade av metaller och har spår av 
PCB, tyngre alifater och tetrakloreten.  
 
I och med muddringen kommer en liten del av dessa föroreningar i princip att flyttas från 
produktiva fiskyngelvikar till befintligt tidigare dumpningsområde vid Klintgrundet.  
 
Vid den tidigare muddringen av Sjöbodviken utanför Skatan fanns även där i sedimenten 
förhöjda halter av kvicksilver, koppar, zink och kadmium. Vid det projektet bedömdes det, i 
samråd med Fiskeriverket och fiskare, att Klintgrundet var den bästa deponeringsplatsen på 
rimligt avstånd från muddringen. Därför anser föreningen att det bästa alternativet utgörs av 
det tidigare utnyttjade deponiområdet även för det här projektet. 
 

  
Karta från redogörelsen av muddring i Sjöbodviken 

 
Deponeringsområdet för muddermassor är beläget ost Klintgrundet på positionen 
N 62°08´510, O 17°33´675 samt 185 meter nord, 185 meter ost och 185 meter väst därom, i 
ett område på 185 x 370 meter. Djupet är där c:a 40 m. 
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5.1.6 Luftföroreningar 

 
I och med öppnandet av kanalen och muddringen av vikarna kommer troligen 
motorbåtstrafiken att öka, och därmed följer utsläpp av luftföroreningar. 
 
Dock kan detta projekt innebära en minskning av föroreningar från motorbåtstrafiken, 
eftersom avståndet mellan Lubban och Skatan kommer att minska från 8,1 km till 2,7 km. Om 
denna kortare sträcka körs med motorbåt förbrukas mindre bränsle, och därmed blir det 
mindre luftföroreningar. 
 
Hur stor den befintliga motorbåtstrafiken är idag finns inga uppgifter om, och vilken ökning 
det blir är svårt att sia om. 
 
Luftföroreningar från ökad biltrafik kan eventuellt också förekomma eftersom 
tillgängligheten till strandzonen ökar för närboende och turister. 
 

5.1.7 Vattenföroreningar 

 
Med utökad båttrafik finns det risk för att vattenförorening kan ske av exempelvis oljor och 
diesel från båtar. Risk finns även att latrin från båtar dumpas i vikarna, och denna risk kan öka 
med utökad båttrafik. 
 

5.2 Hälsa 
 

Människors hälsa beräknas inte att försämras i och med detta projekt. 

5.2.1 Boendemiljöer och barriärer 

 
Byggandet av kanalen innebär en barriär för att nå halvön Galten. Vid byggandet ska dock  
tillses att förbindelsen med Galten med en bro fungerar omedelbart efter det att nuvarande väg 
bryts av kanalen, allt för att kunna nå skogsbruket samt ge möjlighet till friluftsaktiviteter på 
halvön. 

5.2.2 Buller 

 
Buller kommer att öka tillfälligt under byggnadstiden, och motorbåts- och biltrafik medför 
mer buller i och omkring vikarna. Dock kommer riktvärden för buller för de boende inte att 
överskridas. 

5.3 Rekreation och friluftsliv 
 
Projektet innebär möjligheter till en ökning av rekreation och friluftsliv. Detta är ju ett av 
syftena med projektet. 
 
Projektet med byggandet av kanalen och tillhörande gångväg, parkeringsplats etc. underlättar 
för boende och turister att nå den strandnära miljön. 
 
Ökad tillgänglighet från land till vattenområden kommer att erbjudas för friluftsliv genom 
promenadstråken utmed kanalen. 
 
Friluftslivet kan öka genom att kanalen underlättar för exempelvis kanotpaddling, och att 
besökande stimuleras till friluftsaktiviteter, när man får tillgång till ett nytt rekreationsområde. 
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5.4 Hushållning med naturresurser 

5.4.1 Markanvändning 

 
Projektet innebär en ökning av användningen av mark. Det kommer att behövas för byggandet 
av kanalen, gång- och cykelväg bredvid kanalen samt anläggande av parkeringsplats för 
biltrafik. 
 
Marken vid det gamla Björkvikssundet kommer att tas i bruk, och den nuvarande sumpskogen 
och våtmarken kommer att minska. 

5.4.2 Vattenresurser 

 
Projektet kommer inte att förbruka några vattenresurser. 

5.4.3 Berg och grus, övriga naturtillgångar 

 
Vid byggandet av kanalen kommer det delvis att behövas grus, sand och sten för att förstärka 
kanalsidorna. Råmaterialet till detta kommer i första hand att tas från schaktmassorna (från 
grävarbetena) och vid behov från krossat berg. Naturgrus kommer inte att användas.  
 
Schaktmassor (c:a 20.000 m3) från grävandet av kanalen planerar man att återanvända som 
täckmaterial för Sundsvalls kommuns nedlagda deponi Lomyran i Njurunda eller någon 
annan av kommunens deponier. 
 
Bron planerar man att bygga i trä (ett naturmaterial) vilande på betongfundament. Träbron ska 
associera till de lokala traditionerna i det s.k. Träriket. 

5.4.4 Energi 

 
Under byggnation och muddring kommer diesel och andra oljeprodukter att förbrukas av 
mudderverk och arbetsmaskiner.  
 
När projektet är klart kommer ingen energi att behövas. 
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5.5 Konsekvenser under byggtid och muddringar 
 
Muddring och deponering av muddermassor i havet innebär att havsvattnet kommer att 
grumlas under en tid. 
 
De omgivande bottenytorna i vikarna kommer även att tillfälligt slammas igen vid 
muddringen av vikarna.  
 
Vid muddring och deponering av muddermassor i vatten grumlas partiklar upp i vattnet och 
ändrar förutsättningarna för växter och djur. Muddring av vikarna kommer dock inte att ske 
under fiskens lek- och yngeltid. 
 
Vid tippningen kommer det även att bildas en plym av sedimentpartiklar och föroreningar 
som kan spridas över stora områden. Rapportering från muddringsprojektet i Sjöbodviken 
2007 visar att plymen varit mycket kortlivad, utspädningen med havsvattnet är väldigt snabb. 
 
Vid byggandet av kanalen är erosionsrisken stor, men detta kan förebyggas/lösas rent 
byggnadstekniskt enligt telefonkontakt med Lennart Näsman, WSP. 
 

  
Muddring av Sjöbodviken, Skatan, jan 2007. Foto: Elisabet Fogelqvist 

 
Arbets- och muddermaskiner samt transporter av material till och från arbetsplatsen kommer 
att innebära utsläpp till luft av kväveoxider, koldioxid och partiklar. Dessa utsläpp betraktas 
ge liten miljöpåverkan och kommer endast ske under kort tid under bygg- och muddringstid. 
Några miljökvalitetsnormer kommer ej att kunna överskridas. 
 
Buller från byggnation och muddring kommer att uppstå. Byggnationerna beräknas ske under 
dagtid och muddringen kommer att ske vintertid (ej under fiskarnas lektid). 
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6 Sammanfattning miljökonsekvenser av projektet 
 

Njurunda skärgårdsförening vill bygga en 450 m lång kanal i f.d. Björkvikssundet samt 
muddra rännor i Lassöviken och Svartviken .  
 

Förutom detta vill föreningen bygga en gång- och cykelväg bredvid kanalen, bygga en 
öppningsbar träbro över kanalen, två bryggor vid bron, rastplatser med miljötoalett samt en 
parkeringsplats för 10 bilar.  
 

Projektet kommer att medföra miljökonsekvenser enligt följande: 
 

Positiva + 

 

• Kanalen kommer att leda till friskare vatten i vikarna 
 

•    Bättre genomströmning av syresatt vatten i kanalen kommer att ge bättre luft för både 
boende och besökande, då vattengenomströmningen kommer att öka, och risk för bildning 
av dålig lukt från förmultning av vattenväxter minskar.  

 

•    Friluftsliv och rekreation i form av turer med båtar och kanoter görs mer attraktivt. 
 

•    Ökad tillgänglighet ges till vattennära områden från land för friluftsliv genom 
promenad/cykelstråken utmed kanalen. 

 

•    Med minskad reslängd inomskärs med båt mellan Lubban och Skatan görs resan mer 
sjösäker och ger mindre utsläpp av luftföreningar från motorbåtar. 

  

•    Möjlighet ges till en lokal lösning för deponi av ej förorenade schaktmassor från 
Björkvikssundet till täckning av den tidigare avfallsdeponin vid Lomyran. 

 

Negativa – 
 

• Vikarnas funktion som yngelkammare för fisk kommer att försämras något och indirekt 
leder det till sämre tillgång till fisk. 

 

• Artsammansättningen av alger och kärlväxter i vikarna kommer att förändras temporärt 
tills återkolonisation ägt rum. Större delen av vikarnas bottnar, mer än 90 %, lämnas dock 
orörda. 

 

• En liten del av sumpskogen och våtmarken i f.d. Björkvikssundet försvinner och därmed 
eventuella värden knuta till dessa. 

 

• Båttrafik i sundet ger luft- och vattenföroreningar som följd. Buller och vågor stör livet i 
vattenmassan och strandzonen. 

 

• Buller under arbetets genomförande och av ökad båttrafik blir en följd. 
 

• Mer mark måste avsättas för byggande av kanal, promenadväg och parkeringsplatser. 
 

Oförändrade  
 

• Hälsan för de omkringboende kommer att bli oförändrad. 
 

• Ingen förändring på befintlig kulturmiljö kommer att ske. 
 

• Övergödningen i vikarna blir oförändrad. 
 

• Föroreningar av metaller och PCB kommer att flyttas från vikarna till deponiplats i havet. 



 25 av 26 

7 Referenser och bilagor 

7.1 Bilagor 
 

1) Inventeringsmaterial från biolog Ronnie Nordström 2007-06-11 
 

2) Fiskinventering från biolog Ronnie Nordström, 2002 
 

3) Sweco 20080710 PM Provtagning 2 reviderad inkl bilagor 
 

4) WSP 2008-07-04 PM Geoteknisk Miljöundersökning Kanal mellan Lubban- Skatan 
 

5) WSP 2007-11-19, Karta över jordprovtagningsområde samt planerad kanalsträckning 
 

6) SMHI, 2009-02-11, Sture Lindahl, effekter av kanalbygge mellan Lubban/Galtström 
och Skatan 

7.2 Referenser 
 
Skriftliga: 
 
Inventering av växt- och djurliv av Ronnie Nordström, miljökontoret, Sundsvalls kommun 
 
Bedömningsgrunder för förorenade områden. Naturvårdsverket, rapport 4918  
 
Bedömningsgrunder för kust och hav. (Rapport 4914) Naturvårdsverket, rapport 4914  
 
Generella riktvärden för förorenad mark. Naturvårdsverket, rapport 4638 
 
Hugo von Zeipel, Biologkonsult. Kvissleby, 2008-09-09. 
Miljökonsekvensbeskrivning muddring i Lassöviken och Svartviken samt kanalgrävning i 
Björkvikssundet vid Lubban, Njurunda  
 
Sweco 20080710 PM Provtagning 2 reviderad inkl bilagor 
 
WSP 2008-07-04 PM Geoteknisk Miljöundersökning Kanal mellan Lubban och Skatan 
 
WSP 2007-11-19, Karta över jordprovtagningsområde samt planerad kanalsträckning 
 
SMHI, 2009-02-11, Sture Lindahl, effekter av kanalbygge mellan Lubban/Galtström och 
Skatan 
 
Rapport 2005:3 Översiktlig kustinventering 2002-2004 inkl bilagor.  
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 



 26 av 26 
 
Preliminär statusbedömning av sjöar och vattendrag 2008-04-28, Vattenförvaltningen, 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 
 
Översiktsplan 2005. Sundsvalls kommun kap 3 allmänna intressen 
 
Rapport 2008:3 Inventering av dricksvatten och enskilda avlopp i Lubban och Galtström 2008 
Sundsvalls Miljökontor 
 
Slutrapport 2007-06-15: Slutrapport för projektet ”Vår skärgård Y 3041-595-05” 
Ingeli Gagner, Njurunda Skärgårdsförening 
 
Förstudie 2007-08-01: ”FÖRSTUDIE AVSEENDE KANAL MELLAN LUBBAN OCH 

SKATAN I NJURUNDA SKÄRGÅRD” Njurunda Skärgårdsförening 
 
Informationsmaterial, Power Point-bilder 11 dec 2008, Ingeli Gagner 
 
Projektspecifikation PA9 2009-03-03 Njurunda skärgårdsförening, Ingeli Gagner. 
 
Fiskeriverkets rapport 2006:1 ”Områden för riksintresset för yrkesfisket” 
 
E-mail kontakt 2009-02-12, Maria Olsson, Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
 
Muntliga: 
 
Göran Dahlström, Bonde i Lubban 
 
Torunn Skai, Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
 
Lennart Näsman, WSP, Sundsvall 
 
Göran Sjöbom, rökeriägare i Skatan 
 


