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1. SAMMANFATTNING 
 

Njurunda Skärgård ekonomisk förening (hädanefter Skärgårdsföreningen) är en ideell 
organisation vid kusten i södra Njurunda med syfte att ta tillvara de möjligheter som 
finns i en ökande besöksnäring till länet. Skärgårdsföreningen har tagit initiativ till och 
ansvarat för muddringsprojektet Vår Skärgård för att stärka och utveckla området. 
Genom att muddra i Sjöbodviken och i inseglingsrännan till viken, samt lyfta bort en 
del mindre stenar i Järnsundet, kommer den maringeologiska infrastrukturen i 
Njurunda att förbättras för den båttrafik som är relaterad till besöksnäringen, till det 
småskaliga fisket samt för de närboende. Dessutom förbättras vattenomsättningen. En 
förstudie om möjligheten till att ytterligare öppna upp skärgården genom att gräva en 
kanal i området har också ingått i projektet.   
 
Projektet har haft en budget på 2 750 665 kr, varav 2 400 000 kr för externa tjänster och 
350 665 för ideellt arbete. Den 5 mars 2006 beslutade Strukturfondsdelegationen om  
1 100 000 kr i stöd från EG:s Regionala fond till Njurunda Skärgård Ekonomisk 
förening för att genomföra muddringsarbeten i Sjöbodviken. Dessförinnan hade även 
Sundsvalls kommun beslutat om att stötta projektet ekonomiskt med 600 000kr, 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län med 450 000 kr och Landstinget med 50 000 kr 
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Skärgårdsföreningens insats i projektet var beräknad till 200 000kr i likvida medel 
och, som tidigare nämnts, 430 665kr i ideellt arbete.  
Redan den 2 februari, hade Miljödomstolen beslutat att ge sitt godkännande för 
muddring i viken och dumpning av massorna i havet. Enligt 
Strukturfondsdelegationens beslut ska projektet avslutas den 30 juni 2007.  
 
Under våren genomfördes en upphandling av muddringsentreprenör. Projektet 
fastnade för Noås Nordmuddring från Örnsköldsvik som hade offererat det 
ekonomiskt mest gynnsamma förslaget. Under sommaren förbereddes arbetet i tät 
dialog med entreprenören.  
 
Muddringsarbetena startade den 21 september 2006 och avslutades i februari 2007. 
Enligt Miljödomstolens beslut fick muddringsarbetena påbörjas först efter den 18 
september, med tanke på faunan, och vara avslutade senast den 20 mars. Efter 
muddringens avslutande har städningsarbeten och omprickning av farleden ägt rum. 
Sjöfartsverket har informerats om förändringarna i farvattnen. 
 
I samband med muddringsarbetena har kontinuerliga miljövårdskontroller utförts 
enligt riktlinjer från naturvårdsveket och miljödomstolen för att säkerställa att de 
marina arbetena inte utsätter miljön för negativ påverkan. 
 
Det har varit ett stort engagemang från de boende i området vilket bland annat visat 
sig i ekonomisk uppbackning där mer än 90 % av fastighetsägarna i Sjöbodviken, men 
även många företag från Njurunda, varit delaktiga i finansieringen. Engagemanget har 
också varit mycket tydligt i det ”operativa” arbete som varit effektivt. Det har 
resulterat i att projektet kunnat slutföras utan att all budgeterad ideell tid upparbetats. 
Därför sänkte också Strukturfondsdelegationen, i ett beslut i mars 2007, 
medfinansieringen för ideellt arbete med 80 000 kr.  
 
Förstudien, som inte förbrukat några likvida medel och som får sin slutgiltiga 
utformning efter att denna rapport distribuerats, kommer att visa på ett mycket stort 
intresse från fastighetsägare i det berörda området och boende efter Njurundakusten 
för att genomföra ett kanalbygge. En 400 m lång kanal i Njurunda skärgård blir en fin 
attraktion för turisterna och ytterligare en möjlighet för Sundsvalls kommun och länet 
att marknadsföra vårt område. Förstudien visar också på en finansiell lösning för att 
genomföra kanalbygget.  
 
Projektet har genomförts under ledning av Lars Moræus, ordförande i Njurunda 
Skärgård Ekonomisk förening. Till sin hjälp har han haft övriga styrelsemedlemmar, 
bland annat Anders Johansson som ansvarat för ekonomin, Elisabet Fogelqvist som 
utfört miljövårdskontroller och ansvarat för kommunikationen till medlemmar och 
media samt Ingeli Gagner som hållit i förstudien och projektrapporter.  
 
Projektet har uppnått sina mål, hållit tidplan och budget. Det har därmed varit ett 
mycket framgångsrikt projekt. Numer har inseglingsrännan och Sjöbodviken ett 
medeldjup på närmare 3,5 m vid medelvattenstånd, Lillsundet har breddats och mindre 
stenar har flyttats ur Järnsundet.  



     

             Dokumentansvarig: Ingeli Gagner   

  3
  
  
  
  
 

I all information från projektet har det framgått att det är ett projekt finansierat från 
EG:s Strukturfonder, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland samt 
Landstinget i Västernorrland.  

 

2. BAKGRUND 
 

Sedan Höga Kusten år 2000 utsågs till världsarv har antalet besökande från andra län 
och t.o.m. från andra länder ökat för hela Västernorrland. Det innebär att även den 
södra delen av länet, liksom inlandskommunerna har fått fler besökare och turister. De 
senaste åren har också länsinnevånarna själva blivit medvetna om länets värden och 
fördelar i jämförelse med andra områden. Det gäller även för boende och företagare 
efter Njurundakusten.  
 
Njurunda Skärgård ekonomisk förening bildades för att ta tillvara de möjligheter som 
finns i en ökande besöksnäring till länet. Man utgår från att Njurunda utgör entrén till 
Västernorrland oavsett om man kommer landvägen eller sjövägen. Redan idag har 
flera befintliga företag expanderat och nya har startats med affärsidéer om att ta hand 
om fler besökande och för att ge dem värdeadderade och minnesvärda upplevelser.  
Skärgårdsföreningen resonerar på följande sätt;  
Vi behöver våra företag! Och för att företagen ska våga satsa ännu mer på sina 
verksamheter behöver en del av infrastrukturen förbättras och förändras. Vi vill kunna 
ta emot båtar, både idag och om 50 år, med ett större djupgående än 1 meter även om 
det är lågvatten, vilket det oftast är när meteorologerna visar högtryck på sina kartor, 
så att båtarna kan komma till våra gästbryggor, caféer, restauranger och rökeri. Och vi 
vill kunna erbjuda havsvikar som inte är igenväxta på grund av att vattnet inte 
cirkulerar nog mycket. Det är landhöjningen som givit oss våra vikar och skär, men 
det är också samma landhöjning som i kombination med människornas egen 
miljöpåverkan försvårar möjligheten att ta tillvara det vi har här just nu, och de 
kommande decennierna.  
Skärgårdsföreningen valde att i detta projekt fokusera på den marina infrastrukturen.   

 
 

3. PROJEKTBESKRIVNING OCH UPPFYLLELSE AV SYFTE, MÅL OCH 
MÅLGRUPP 

 
Syfte  
Projektets syfte var att förbättra den maringeologiska infrastrukturen i en del av 
Njurundakusten för bättre vattenomsättning och för den båttrafik som är relaterad till 
besöksnäringen, till det småskaliga fisket samt till de närboende.  Det är 
projektledningens bedömning att projektets syfte till fullo har uppnåtts.  
 
Mål 
Projektets mål var att fram till den 30 juni 2007 ha genomfört muddrings och 
grävarbeten i Sjöbodviken mellan Skatan och Björn, i inseglingsrännan till 
Sjöbodviken samt förflyttat mindre stenar från Järnsundet. Projektets mål har uppnåtts. 
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Det framgår av Bilaga 1 ”Meddelande till Sjöfartsverket” med underbilagor. Här visar 
en nivåkarta djupet efter att muddringsarbetena genomförts och även hur mätningarna 
utförts. Numer har inseglingsrännan och Sjöbodviken ett medeldjup på närmare 3,5 m 
vid medelvattenstånd, Lillsundet har breddats och mindre stenar har flyttats ur 
Järnsundet. 
 
Projektets målgrupp 
Projektets målgrupper är de som vill besöka Njurundakusten med båt och boende i 
området. Den del av målgruppen som kommer utifrån med båt kommer att nås genom 
Sjöfartsverkets uppdatering av kartor. Se Bilaga 1, ”Meddelande till Sjöfartsverket” 
med underbilagor. Tack vare en omfattande information och dialog med boende i 
området har insatserna förankrats väl och många har även deltagit i projektet på olika 
sätt. Detta har framgått i det stora ekonomiska engagemang som boende i området och 
företagare i Njurunda visat för projektet. Det mediala intresset har varit relativt stort 
för projektet och både Sundsvalls Tidning och Dagbladet har skrivit om projektet. Se 
Bilaga B för exempel. Även hemsidan www.skatan.nu har använts som 
informationskanal. Se nedan. 
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Projektbeskrivning 
Innehållet i detta projekt har byggt på de boendes vilja att ta emot besökande till 
Njurunda och att förbättra sina egna livsvillkor. Det finns även en önskan att förbättra 
syresättningen i vattnet i området för att kunna skapa förutsättningar för vattnet som 
en långsiktig resurs. Medlemmarna i Njurunda Skärgård ekonomisk förening har drivit 
projektets aktiviteter framåt och med eget ideellt arbete och finansiella resurser 
deltagit så att projektet kan genomföras.  

 
Projektets aktiviteter 
Enligt projektspecifikationen ska muddring i Sjöbodviken genomföras ”mellan Skatan 
och Björn samt inseglingsrännan till Sjöbodviken på en sträcka av ca 600 m och med 
medelbredd 40 m till ett djup av 3 - 3,5 m. Detta innebär att ca 24.000 m3 
muddringsmassor ska tas upp från botten och transporteras ut till havs. 
Fiskerimyndigheten har redan anvisat lämplig plats för tömning av massorna. De 
boende ska städa i muddringsområdet och omgivande vattnen efter muddringen, samt 
röja bort oönskad vass och bottenväxter. 
 
I Järnsundet, ett litet sund mellan det stora sund som förbinder Björköfjärden med 
havet och Lassöviken, ska mindre stenar flyttas eller dras åt sidan så att sundet blir 
framkomligt för småbåtar vid normalvattenstånd. Med dessa marginella ingrepp i 
naturen skapas en liten ”skärgård” i området utanför Skatan. 
Projektet ska också genomföra en förstudie om att gräva en kanal mellan Lubbanviken 
och Lassöviken. Syftet med kanalen är att kunna erbjuda de små båtarna en möjlighet 
att gå inomskärs mellan Galtström och Skatan. Det ger större säkerhet vid dåligt 
väder och hög sjö, bättre syresättning i vattnen i området, men framför allt skapas en 
utökad skärgård vilket ökar attraktionskraften i området ytterligare. Innan projektets 
fysiska aktiviteter, muddring, flyttnings- och grävningsarbete samt transporter inleds 
kommer en upphandling att göras baserat på kriterier som kvalitet, pris och 
leveranssäkerhet”.  

 

4. VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 

Perioden 2006-03-15 till 2006-08-30 
Projektet etablerades under perioden 2006-03-15 till 2006-08-30. En upphandling med 
en förfrågan till fyra företag genomfördes för muddringsarbetena i viken. Två företag 
lämnade anbud och Noås Nordmuddring AB från Örnsköldsvik valdes för uppgiften. 
De hade det lägsta priset. Det andra företaget som lämnade anbud var Boskalis 
Sweden AB. Deras anbud var ca 1 miljon dyrare.   Norrlands Sjöentreprenad och 
Marine Carrier AB fick också en offertförfrågan.  
 
Projektet gjorde en överenskommelse med Noås om en betalningsplan för att kunna 
hantera kostnaderna enligt projektets budget. En begäran om en första 
förskottsutbetalning ställdes till de offentliga medfinansiärerna eftersom projektet 
skulle hantera stora kostnader och den offentliga andelen av finansieringen också är 
stor. 
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Projektet inledde med informationsmöten med boende i området och andra 
intressenter. I samband med Njurunda Skärgård Ekonomisk förenings årsmöte den 27 
maj hölls ett informationsmöte om projektet med närmare 50 deltagare. Ett 
informationsblad om projektet producerades för distribution till medlemmar i 
föreningen och det har varit tillgängligt i Skatans hamnstuga för andra intresserade. En 
kombinerad informationstavla och reklamplats iordningställdes vid Nätboden intill 
hamnstugan.  En stor informationsinsats genomfördes också i samband med detta 
bland företagen i Njurunda i första hand. Företagen bidrog som ett resultat av det till 
den privata medfinansieringen. 
 
För att skapa mesta möjliga engagemang för projektet och säkra den privata 
finansieringen i projektet bearbetades vattenrättsägarna i området med ett personligt 
brev, telefonsamtal samt enskilda möten. Det resulterade i att 56 av de 60 
vattenrättsägarna i området, alltså mer än 90 % !  engagerade sig ekonomiskt för att 
stödja projektet.   
 
Under sommaren genomfördes mätningsaktiviteter för att säkerställa att muddringen 
skulle ske på rätt ställe. 
 
Projektet informerade också om kommande aktiviteter i annonser i lokalpressen.  
 
Perioden 2006-09-01 till 2006-11-30  
Under perioden 2006-09-01 till 2006-11-30 kom muddringen igång och Noås 
Nordmuddring AB satte grävskopan i viken den 21 september. Enligt 
Miljödomstolens beslut fick muddringsarbetena påbörjas först efter den 18 september, 
med tanke på faunan, och vara avslutade senast den 20 mars. Se bilder från 
muddringen i Sjöbodviken nedan. Foto Elisabet Fogelqvist. 
 

         
 
 
I samband med muddringsarbetena utfördes kontinuerliga miljövårdskontroller enligt 
riktlinjer från naturvårdsveket och miljödomstolen för att säkerställa att de marina 
arbetena inte utsätter miljön för negativ påverkan. Kontrollerna utfördes av Elisabet 
Fogelqvist, professor emeriti i marin biologi. 
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Kontinuerligt genomfördes projektmöten med representanter från Njurunda Skärgård 
ekonomisk förening och Noås Nordmuddring AB.  
 
Det var ett stort engagemang från de boende i Skatan och flera hjälper till med olika 
aktiviteter kopplade till muddringen. Ett exempel på det är att man följer med 
bogserare och pråm för att ge assistans vid dumpning av muddermassor.  
 
Projektet hade möten och telefonkontakter i förstudien om en kanal mellan Lubban 
och Skatan, en delaktivitet i projektet. Det visade sig att det finns ett mycket starkt 
stöd bland de boende i området för att en kanal ska grävas. De huvudargument som 
framförs är att en kanal gynnar turismen och näringslivet i kommunen samt 
omsättningen av vatten i området. Argument mot en kanal gäller främst bevarande av 
våtmarker i området.  
 
Förstudien ska svara på frågan om det är möjligt att återskapa en vattenväg mellan 
Skatan och Lubban. Enligt äldre kartmaterial från 1855 var detta en farbar vattenled, 
och äldre fiskare i området har egna erfarenheter av hur man använde den vattenvägen 
så sent som på 1940-talet. 
 
Muddringen fortsatte fram till årsskiftet. Entreprenören fick problem med motor och 
en av pråmarna och en hel del reparationsarbete måste utföras. Detta belastade dock 
inte projektet ekonomiskt, däremot försköts arbetet och rädslan var stor att vädret med 
köld och isbildning skulle störa projektet senare.  
 
Perioden 2007-01-01 till 2007-03-31  
Under perioden 2007-01-01 till 2007-03-31 avslutades muddringsarbeten. Vädret var 
gynnsamt under vintern och inga problem uppstod pga kyla eller is.  Den 9 februari 
var muddringen helt klar och genomförd enligt tidplan med god marginal. Den vänstra 
bilden nedan visar muddringsarbeten i januari i Sjöbodviken och den högra visar 
entreprenören Noås AB: s utrustning i vintervila. Foto Elisabet Fogelqvist.  
 

��  
 
 
Den 10 februari ansökte Skärgårdsföreningen om en förändring av beslut för den 
privata medfinansieringen.  Tack vare att projektet fungerat så väl gjordes en 
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bedömning att färre timmar skulle komma att upparbetas under återstoden av projektet 
än vad som beräknats i budget. Därför sänkte också Strukturfondsdelegationen, i ett 
beslut i mars 2007, medfinansieringen för ideellt arbete med 80 000 kr.  
 
Totalt hade projektet en budget på 2 750 665 kr och av denna har 2 663 406 kr 
upparbetats vilket är 87 259 kr under budget. Av dessa utgör 2 319 464 kr kostnader 
för externa tjänster vilket är 80 536 kr under budget, som enligt beslut var  
2 400 000 kr.   
Merparten, eller 2 237 500 kr, utgör kostnader för muddringen, övriga kostnader för 
informationsinsatser, prickning och mätningsarbeten.   
 
Perioden 2007-04-01 till 2007-06-15 
Under projektets sista två månader har Skärgårdsföreningen haft samråd med 
Sjöfartsverket om ändrad prickning i områdets farvattnen. Detta för att sjökort ska 
kunna uppdateras. Dessutom har de nya prickarna placerats ut.  
 
Förstudiearbetet om kanalen har också gått in i sin slutfas.  
 

5. INDIKATORER 
 
Detta projekt har endast haft en indikator. Det är att ta fram/förbättra en attraktion. I 
och med att muddringen genomförts och att projektets syfte var att förbättra den 
maringeologiska infrastrukturen för bättre vattenomsättning och för den båttrafik som 
är relaterad till besöksnäringen, till det småskaliga fisket samt till de närboende, så är 
det projektledningen bedömning att målet för indikatorn har uppnåtts. När det genom 
sjökortet också blir känt att viken har större djup så kommer fiskeläget att bli mer 
attraktivt för besökande.  
 

6. PROJEKTETS PÅVERKAN PÅ DE HORISONTELLA KRITERIERNA 
 
Jämställdhetsaspekter  
Det är Skärgårdsföreningens styrelse som ansvarat för projektet och i den finns både 
kvinnor och män med kompetens för dessa uppgifter. Det är vår bedömning att denna 
mix av genus och kompetens har tillfört projektet nytta genom att perspektivet i 
frågeställningarna breddats och att lösningar baserats på ett helhetsperspektiv.   
 
Miljökonsekvenser 
Muddringen har förbättrat den marinbiologiska infrastrukturen för bättre 
vattenomsättning. Resultatet har blivit ett mer syresatt och friskare vatten så att 
kvaliteten i vattenområdet förbättrats. Ett annat resultat är att området kommer att 
upplevas som mer attraktivt ur livsmiljöperspektiv för både besökare och närboende.  
 
Förväntade effekter Projektet har bidragit till att Västernorrland får ännu fler 
attraktiva livsmiljöer och att fler kan besöka Skatan och kringliggande byar via båt. 
Dessutom kommer förstudien om kanalen mellan Skatan och Lassöviken ge 
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beslutande i kommun och länsstyrelse ett beslutsunderlag för ytterligare satsning på 
besöksnäringen och förbättrad livskvalitet.  
 
 

7. PROJEKTETS ÖVRIGA RESULTAT OCH ERFARENHETER 
 

Projektet har haft en mycket positiv effekt på boende i Skatan och omgivande byar 
men även på många företagare i Njurunda. Genom det visionsarbete som föregick 
projektet men framför allt kraftsamlingen för genomförandet av projektet har man 
blivit medveten om vilken resurs vi själva utgör för utveckling av vår bygd. Dessutom 
har många kunnat se vilken mix av bred och djup kompetens som faktiskt kan finnas i 
ett litet samhälle och vad som kan hända när människors vilja till förändring fokuserar 
på en gemensam uppgift.  
 
Det har varit många uppskattande röster om projektledningens förmåga att hantera 
projektet men även om de offentliga aktörernas professionella hantering och deras 
vilja att stödja vårt utvecklingsarbete. Många Njurundabor har helt enkelt fått en ökad 
tilltro till vad politiker och offentliga tjänstemän kan göra för medborgarna.  
 
Tack vare detta projekt, vars primära resultat är en förbättring av den marina 
infrastrukturen, har förutsättningarna blivit bättre för en starkare besöksnäring i 
området. Det har gett ”blodad tand” för fortsatt utvecklingsarbete och en tro på att 
myndigheterna stöttar detta områdes utvecklingsprocess även i fortsättningen.  
 
En negativ erfarenhet, vilket Skärgårdsföreningen förstått att man delar med fler små 
privata aktörer, är den tuffa ekonomiska situation som uppstår när man är projektägare 
med liten börs. Det är styrelsemedlemmarna som privatpersoner som får stå i borgen 
för den finansiering som behövs i projektet, och likviditeten blir oerhört ansträngd i 
och med att 20% av EG: s finansiering fryses i väntan på slutrapporten. Vi vet att det 
är så för alla, men vill ta tillfället i akt att påpeka detta problem och konstaterar också 
att det måste vara en stor hämsko för utvecklingsarbete på gräsrotsnivå och projekt 
drivna i privat regi.  
 

8. RESULTATSPRIDNING OCH SKYLTNING 
 

Projektet har, som även beskrivits ovan, bedrivit en mängd informationsinsatser. Det 
har skett vid föreningens årsmöte i slutet av maj, via informationsblad, personlig 
bearbetning och brev. Projektet finns även beskrivet i en länk till skärgårdsföreningen 
på hemsidan www.skatan.nu 
Vid samtliga informationsinsatser har det framgått att projektet finansieras av 
Strukturfonderna Mål 1, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen i Västernorrlands län och 
Landstinget i Västernorrland. I informationen har framgått syftet med projektet, 
huvudaktiviteter och tidsplan.  
Media har också visat relativt stort intresse för projektet, i synnerhet vid 
muddringsstarten, och i flera artiklar i lokalpressen har allmänheten fått kännedom om 
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projektet. Även i dessa sammanhang har det framgått vilka som finansierat projektet 
och dess huvudaktiviteter. Bilden visar information om projektet på www.skatan.nu.  
 

  
 
 

9. KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT 
 

Kustvägen är ett initiativ från företagare i norra Hälsingsland och södra Medelpad för 
att tillsammans marknadsföra kustremsan med attraktioner och näringsställen från 
Mellanfjärden i söder till Svartvik i norr. De har tillsammans skapat ett gemensamt 
marknadsmaterial och en gemensam hemsida. Se bild på nästa sida. Kustvägen är 
inget EU-finansierat projekt men visar på företagens samarbete för utveckling av 
kustområdet. Det är därmed intimt länkat till projektet Vår skärgård där vi tillsammans 
tar ett helhetsgrepp för områdets och besöksnäringens utveckling.   
 
Det är endast 4 km mellan Galtström och Skatan där en upprustning av Galtströms 
bruk tidigare har finansierats av Mål 1 inom ramarna för ISKA (Industrisamhällets 
kulturarv). I bruksmiljön erbjuds idag konserter och andra kulturella evenemang. 
Bland annat besökte Helene Sjöholm bruket för en konsert sommaren 2006 till glädje 
för den tusenhövdade publiken. Fler evenemang av detta slag planeras i Galtström, 
exempelvis pjäsen om Högsjömordet. 
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SLUTORD 
 
Det är med glädje och tillfredställelse jag överlämnar denna slutrapport! 
Arbetet med Vår Skärgård har varit ett spännande uppdrag. Det har varit intressant och 
kul att få möta och arbeta med så många människor som på olika sätt bidragit till 
skärgårdens utveckling.  
  
Jag vill tacka finansiärernas representanter för god support och gott samarbete.   
 
 
 
 
Skatan den 15 juni 2007. 
 
 
 
 
Lars Moræus 
Ordförande i Njurunda Skärgård ekonomisk förening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Njurunda Skärgård Ekonomisk förening 
c/o Lars Moraeus, Granitvägen 37, 853 57  
SUNDSVALL 
Tel 060-12 49 42, 060-383 98, 070-312 32 83 
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Bilaga 1    RAPPORT  

    2007-05-18 

Njurunda skärgård ekonomisk förening 
c/o Rolf Månberg, Skatan 156 
862 96 NJURUNDA 
Tel 060-382 50  
Mobil 070-211 64 71 
rolf.manberg@swipnet.se  
 
         Till 
 Sjöfartsverkets sjökarteavdelning 
  
 601 78 NORRKÖPING 
 
 
 Muddringsarbetet i Sjöbodviken och Lillsundet har avslutats, sjökort 524 och 525 
  
 Inledning 

Njurunda skärgård ekonomisk förening avrapporterar härmed att rubricerat muddringsarbete, enligt dom 
mål nr M 2680-05, har avslutats. Sjökort 524  
och 525.  
 
Nivåmätning i förhållande till årets medelvattenstånd, bilaga A. 
 

Ny utprickning och lodning 
Pricklistan bilaga AA med underbilagorna bilaga 1-5 redovisar samtliga lateral  
(sido) utmärkning för inseglingen till Skatans gästhamn, sjökort 524. 

 
Underbilagorna bilaga 2-4 redovisar lodning av muddrat område. Underbilaga  
bilaga 4 redovisar samtliga prickars position för underbilagorna bilaga 2-4. 
 
Inseglingen till Björnvikens småbåtshamn finns redovisad i bilaga 6.  
Utsatt prick är redovisad i pricklistan som prick O. Elledning bilaga 7. 
 
Huvudriktning för inseglingen till Skatans gästhamn och Björnviken småbåts- 
Hamn och Bjököfjäden är samma som inseglingen mot fyren Furuskär  
FI (2) WRG 6s. 

 
Ansökan om hamnspecial skala 1: 15 000 

Ansökan enligt bilaga AB. 
  
Deponeringsplats för muddermassor 31.000 m3 
Avrapportering avser utförd lodning före- och efter deponeringen av mudder- 
massorna. Bilaga AC och bilaga AD 
 
Deponeringsområdet för muddermassor är beläget ost Klintgrundet på positionen  
N 62°08´510 O 17°33´675 plus 185 meter nord, 185 meter ost och 185 meter väst  
i ett område på 185 x 370 meter. Sjökort 525. 
 
Rolf G Månberg
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 Bilaga 2 
 
Nivåmätning i förhållande till årets medelvattenstånd 
 

Under muddringsarbetena har bottennivåer mätts från vattenstånd enligt uppgift från 
Sjöfartsverkets automatiska telefonsvarare vid Spikarna. 
 
För upprättande av nivåkartor har årets medelvattenstånd avsatts på en pegel som avvägts från 
en fixpunkt anvisad av Lantmäteriet. Fixpunkten är angiven i meter RH 1900 och enligt 
SMHI är årets medelvattenstånd -88 cm RH 1900. Vid Spikarna registrerar även SMHI 
vattenstånd. Under muddringsperioden har vi noterat en skillnad på 10- 20 cm mellan det 
vattenstånd som SMHI registrerar på (www.smhi.se/weather/havsvst/havsvst.htm) och det 
vattenstånd som Sjöfartsverket uppger per telefon. Sjöfartsverket uppger lägre vattenstånd.  
Vår pegel ger vattenstånd mellan dessa båda. 

 

Vid karteringen av bottennivåer före och efter muddring och dumpning har ekolod och GPS 
av fabrikat Garmin använts. För nivåmätningen har ekolodsvärdena korrigerats med hänsyn 
till aktuellt vattenstånd och ekolodsgivaren placering. Registrerad nivå har kontrollmätts för 
hand med plattlod. GPS-positionen har EPOS-korrigerats.  
Under långsam färd i slag om ca 5 meter har position och djup registrerats var annan sekund i 
en Psion-handdator och därifrån tankats över som Exelfil till en CAD-dator, som bearbetat 
värdena i Novapoint till nivåkartor. Totalt har över 8000 punkter registrerats och bearbetats. 
 

På bifogade nivåkartor från muddringsområdet har bottennivåer 4 meter och djupare 
markerats med gröna linjer, 3,5 meter djup med blå linje, 3 meter djup med gul linje och djup 
2,5 meter och grundare med röda linjer. 
 
Utvärdering av utförda lodningar  
 
Avsikten med muddringsprojektet har varit att säkerställa ett djup mer än 3 meter i inseglings-
farleden till Skatans fiskeläge och gästhamn, med en bredd av 12 meter i ”Lillsundet” och 40 
meter i ”Sjöbodviken”. 
 
Av bifogade nivåkartor framgår att denna målsättning i huvudsak uppnåtts. Innanför 
”gästbryggan” fanns ett område med stenig moränbotten, något vi var medvetna om vid 
upphandlingen och där vi accepterat att djupet i detta område inte kunde muddras djupare än 
2,5 – 3 meter. 
 
Nivåkartorna från dumpningsplatsen är svårare att utvärdera. När tung lera dumpas på lös 
botten med hög vattenhalt pressas botten ner och det blir djupare. Enligt våra mätningar finns 
ett område som blivit c:a 0,5 meter djupare och en annan del lika mycket grundare. Med 
botten djupare än 40 meter torde förändringarna + eller – 0,5 meter inte ha någon betydelse. 
Om de 30 000 m3 fördelats exakt jämt över det dumpningsområdet och om botten varit fast 
skulle nivån stigit 0,44 meter. 

 
Skatan 2007 05 20 
Lars Moræus, Projektledare
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Bilaga 3      Sida 1 av 3 
 
 
 
Rapport Miljöövervakning 
 
 
 
Arbetet för övervakning av miljön och störningar av vattenkvaliteten på grund av 
muddringsverksamheten i och omkring arbetsområdena har följt det program, som antogs före 
projektets igångsättande. De punkter i programmet som gäller vattenkvaliteten i och omkring 
muddringsplatserna återges nedan. 
 

• Tre punkter i Sjöbodviken, I mynning mot Björkösundet, vid Järn, och ”mitt i” Galtfjärden mäts 
på siktdjup, före arbeten och sedan minst en gång per vecka (under pågående arbete). Vid dessa 
tre punkter, redan fastlagda, kommer siktdjupet att mätas enligt anvisningarna. Under pågående 
arbeten i Sjöbodviken görs mätningarna endast i Galtfjärden och Björkösundet. Konstateras 
påverkan, eller om tveksamhet råder av någon annan anledning, kompletteras mätpunkterna t.ex. 
utmed en linje från muddringsplatsen till mätpunkten. Efter muddringsarbetenas slut kommer 
avklingningen i alla tre punkterna att mätas tills konstant nivå erhållits (initialvärde +/- 10%). 
Isläggning kan eventuellt avbryta mätserien, men den återupptas efter islossningen kommande 
vår. Data insamlade under våren kan komprometteras av algtillväxt, och får tolkas med särskild 
försiktighet. 

• Vid halverat siktdjup i punkterna utom Sjöbodviken bör arbeten göra uppehåll/kontakt tas med 
myndigheter.  

 
I Tabell 1 redovisas mätresultaten. Under arbetets gång noterades ett troligt samband mellan 
grumligheten i vattnet och vattenståndsförändringarna, vilka var väsentliga under månaderna 
oktober och november 2006 (Figur 1). Efter en period av lågt vattenstånd då vattenståndet 
höjs igen sker ett stort inflöde av ”rent” vatten utifrån. Då noterades förbättrat siktdjup 
överlag. 
 
Vid ett tillfälle, den 6 oktober 2006, var siktdjupet i Galtfjärden så lågt att kontakt togs med 
Ronnie Nordström vid kommunens miljöavdelning. Den sena tiden på året och slutet på 
växtsäsongen föranledde inga vidare åtgärder, och vid nästa mättillfälle hade siktdjupet 
väsentligt förbättrats. 
 
Mätningarna gjorde uppehåll för vintern efter den 8 november, då isen försämrade 
framkomligheten. Muddringsarbetena pågick som bekant även under vintern. 
 
Under april 2007 utfördes de första vårmätningarna från en flytbrygga i Sjöbodviken, och den 
1 maj från båt på alla mätpunkterna. Resultaten pekade på en återställning av vattenkvaliteten 
till ursprungsnivån. Den sista mätningen utfördes den 2 juni 2007 från båt mitt i Sjöbodviken, 
varvid siktdjupet mättes till 3,06 m. Därmed avslutades mätningarna, eftersom alltmer 
algtillväxt skulle ha komprometterat mätningarna och tolkningen av mätdata.   
 
 
Skatan den 15 juni 2007 
Elisabet Fogelqvist 
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Bilaga 3, Figur 1     Sid 2 av 3 
Vattenståndet vid Spikarna utanför Alnö oktober och november 2006 
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Bilaga 3, Tabell 1                             Sid 3 av 3 
 
 
Protokoll över miljöövervakning i samband med muddringsprojekt i Njurunda Skärgård 
 

Datum Tid Vind Vindriktning Moln. Vattenst. Siktdjup (m) Mudderverkets position 

    (m/s)   (%) (cm) Galtfj. Järn Sjöbodv. Björköfj. 2 Björköfj. 1 Björköfj. 3 
Ö. 

Furusk.   

20060910 15 5 Växlande 0 7 3,40 5,20 >2           

20060917 12 1 Växlande 0 4 3,85 4,75 2,10           

20060924 15 3 Växlande 10 1 3,10 3,00 >2         Lillsundet 

20061001 16 0 Växlande 90 12 3,10 3,60 1,40         Utanför Sahlins 

20061006 14 5 30 100 18 0,90 3,50 <0,5   3,90     Vid Månbergs sten 

20061008 14 7 60 0 32 1,30 2,80 <0,5 2,90     3,20 Paus sedan 20061006 

20061016 15 1 Växlande 90 9 1,50 3,30 <0,5         Inre Sjöbodviken 

20061025 15 3 180 5 -2 0,70 2,00 <0,5   0,80 3,30 5,00 Mitt i Sjöbodviken 

20061108 15 2 Växlande 2 40 1,10 4,60 <0,5         Mitt i Sjöbodviken 

                            

20070408 12.30 3 180 10 -8     0,80           

20070413 10 0 Växlande 80 15     2,20           

20070501 10 3 0 95 -12 2,80 3,00 1,80           

20070602 14 2 Växlande 0 -4     3,06           
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Bilaga 4.  Nivåkarta efter muddring. 
 
 

 
 
Bilden är en nivåkarta från muddringsområdet och här har bottennivåer 4 meter och 
djupare markerats med gröna linjer, 3,5 meter djup med blå linje, 3 meter djup med gul 
linje och 2,5 meter djup och grundare med röda linjer. 
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Bilaga 6 
 
Flygfoto070609 

 
 
Fotot, från flygning över Skatan, visar den muddrade rännan i centrum av viken och 
kanaler till enskilda sjöbodar på Björnsidan. De kanalerna + muddring utanför sjöbodar 
på Skatansidan har bekostats av respektive fastighetsägare och ligger helt utanför 
projektet Vår Skärgård.  
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Bilaga 6 
 

Exempel på tidningsartikel.  
 

 

 
Bogserbåten Bure ser till att pråmarna med 
muddringsmassorna kommer ut till havs för att dumpa 
materialet. 
Foto: Bo Kriström  

 

 
Nu är maskinerna på plats som ska muddra i Lillsundet 
på plats. 
Foto: Bo Kriström 

Muddringen i Skatan påbörjad 
 
SKATAN 2006-09-25 [03:00] 
 
Nu har muddringen av Lillsundet i Skatan börjat. 
Sundet sjka bli både vidare och djupare. 
Massorna som tas upp fraktas med pråm ut till havs där det dumpas. 
 
I torsdags eftermiddag kom Örnsköldsviksföretaget Noås på plats och är redo att börja muddra 
Lillsundet och Sjöbodviken i Skatan. 
   - Muddringen kommer att öka tillgängligheten för båttrafiken. Det kommer att bli smidigare att ta sig 
till Skatans alla begivenheter, säger Elisabet Fogelqvist, styrelsemedlem Skärsgårdföreningen som 
startade för ett år sedan och har drygt 50 medlemmar. 
   Sjöboviken kommer att muddras i nästa vecka och kommer att två månader. Det ska fraktas bort 24 
000 kubikmeter lera. Dessa två projekt, Lillsundet och Sjöbodviken, beräknas kosta 2.8 miljoner 
kronor. 
   - Nu är planerna på att göra en förstudie om att landgäva mellan Lubban och Skatan. Vi får bättre 
genomströmning av vattnet vilket betyder att det också blir friskare, säger Lars Moraeus, ordförande i 
Skärsgårdföreningen i Skatan. 
   Med de olika åtgärdern kommer det att bli lättare att ta sig från havet och in till Skatan.  
   Projektet som nu är finansierat fokuserar enbart på den marina delen, nämligen att förbättra farleden 
för den småbåtstrafik som är relaterad till besöksnäringen. 
 
 
 
 
Observera att det i denna Internetartikel inte framgår vilka som finansierat 
projektet vilket projektledningen beklagar! 
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Bilaga 7.  Utkast Förstudie om kanal mellan Lubban och Skatan 
 
 
 

FÖRSTUDIE AVSEENDE KANAL MELLAN LUBBAN OCH SKATAN I 
NJURUNDA SKÄRGÅRD 
 
Förord 
Projektet Vår Skärgård har tillkommit för att muddra i Sjöbodviken vid Skatan i Njurunda. 
Genom muddringsarbetena kommer vikens livslängd att öka och vattenomsättningen 
förbättras. Muddringen ger även bättre förutsättningar för näringslivet i området och ökad 
turism. Som en aktivitet i projektet ska en förstudie genomföras för att utreda möjligheten och 
förutsättningarna för att göra en kanal mellan Lubban och Skatan i Njurunda. 
 
Det är Ingeli Gagner, Skatan samt Ruben Höglund, Inge Lundström och Peter Brugge 
samtliga boende i Lubban som gjort denna förstudie.  
 
OBS! I detta första utkast till förstudie saknas fortfarande en beskrivning av hur kanalbygget ska ske, 
totala kostnader för de muddringsarbeten som ska göras i anslutning till kanalen, finansiering och en 
bedömning av hur stor påverkan kanalbygget har för länet,  Sundsvalls kommun och Njurunda.   
 
Texten görs tillgänglig i denna första version enbart för att kunna erhålla synpunkter på idén. 
 
 
 
 
 

 
 

Bild  från http://www.hogberg.se/monica/engl.html. 
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1. Inledning 
 

Bakgrund 
 
Boende och företag vid Njurundakusten vill gärna se en positiv utveckling av samhället, 
näringslivet och livsmiljön. Och man tror att man själv kan påverka sin framtid genom 
medvetna handlingar. Besöksnäringen är ett tillväxtområde i hela värden och Njurundaborna 
vill ha del av den. Hela Sverige och Västernorrland har mycket att erbjuda för både svenska 
och utländska turister. Och det har även Njurundakusten! Men för att kunna attrahera fler 
besökare, både från land och från havet måste infrastrukturen förbättras. Det gäller både den 
marina infrastrukturen, vägarna, och boendet.  
 
De första stegen i denna utveckling har tagits i och med muddringen av Sjöbodviken och 
lanseringen av Kustvägen. Nästa steg är att återskapa en del av den skärgård som försvunnit i 
takt med landhöjningen. Att göra en kanal i området är en relativt enkel åtgärd för att öppna 
skärgården.   
 
 
Syfte 
Syftet med denna förstudie är att belysa förutsättningarna för en kanal i området. Resultatet 
ska kunna fungera som ett underlag för kommun, länsstyrelsen och boende i området samt 
andra intressenter för att ta beslut om en fortsatt satsning på detta kanalprojekt. Den ska belysa 
miljömässiga, tekniska och ekonomiska hänsyn. 
 
Avgränsningar 
I förstudien har ett antal avgränsningar gjorts. Bl. a är de kostnader som redovisas mycket 
approximativa och avser i huvudsak endast grävningsarbeten, muddring och brokostnader. 
Övriga kostnader som för projekteringsarbeten, tid och engagemang från offentliga aktörer vid 
deras medverkan i genomförandet av projektet, marknadsföring av kanalen för att locka 
besökare etc. har inte beräknats.   
 
 
Erhållna uppgifter och beräkningsförutsättningar  
För att kunna göra en rimlig bedömning av kostnaderna för att göra en kanal, och framför allt 
en öppningsbar bro över kanalen, har uppgifter samlats in från Vägverket konsult och 
SWECO. Det har varit svårt att få en exakt uppfattning om brokostnaderna eftersom broar av 
det slag förstudien föreslår är extremt ovanliga i Sverige. Automatiseringsgraden av bron har 
varit en svår nöt att knäcka för tillfrågade projekteringskonsulter eftersom det ställs höga krav 
i Sverige på både säkerhet och effektivitet samtidigt som det endast är några få 
åretruntboende, sommarstugeägare och timmertransporter med flera års intervall i området 
som berörs av brolösningen. Under utredningens gång har det visat sig vara svårt för experter 
på området att hitta en ”lagom” brolösning för detta projekt och därmed har också de haft 
svårt att beräkna kostnaderna för en framtida bro. En bidragande orsak till experternas 
svårigheter kan ha varit att de inte fått någon ersättning för den tid de engagerat sig i frågan 
och därmed har frågan om brolösning inte fått någon prioritet i vare sig Swecos eller 
Vägverkets organisation. .   

 

2. Nulägesbeskrivning 
 
Företag i Njurunda, liksom i flera andra församlingar i Sundsvalls kommun, har under många 
år varit undantagen från att kunna ta del av olika regionala utvecklingsstöd. Det har sannolikt 
fått till resultat att man inte engagerat sig så mycket i det politiska arbetet för regional 
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utveckling som vad exempelvis företagen i Ö-viksområdet gjort. Det har också under tidigare 
år varit relativt få representanter från Njurunda i arbetet med länets Tillväxtprogram.  
 
Frågan om stäckningen av E4-Syd har legat och ligger fortfarande som en våt filt över 
centralorten Njurunda, och det är många företag som inte vågar investera och expandera innan 
man vet hur vägarna ska dras.  
 
Boende och företag vid Njurundakusten vill gärna se en positiv utveckling av samhället, 
näringslivet och livsmiljön. Och man tror att man själv kan påverka sin framtid genom 
medvetna handlingar. Man har också sett hur andra samhällen och verksamheter dragit nytta 
av offentliga satsningar av regionalpolitiska skäl. Besöksnäringen är ett tillväxtområde i hela 
världen och Njurundaborna vill ha en del av det. Hela Sverige och Västernorrland har mycket 
att erbjuda för både svenska och utländska turister. Och det har även Njurundakusten. Men för 
att kunna attrahera fler besökare, både från land och från havet måste infrastrukturen 
förbättras. Det gäller både den marina infrastrukturen, vägarna, och boendet.  
 
 
Kustvägen eller Jungfrukustvägen som 
många vill kalla den, är ett samarbets-
projekt mellan företagare i Norra 
Hälsningsland och Södra Medelpad.  
 
Vägen sträcker sig från Svartvik i norr 
till Jättendal och Mellanfjärden i söder 
och är markerad med rött på denna karta.   
 
Syftet med det projektet är att de små 
kustnära orterna ska marknadsföra sig 
tillsammans för att locka till sig fler 
besökare. Genom denna samsatsning 
kommer fler att upptäcka den resurs som 
södra Norrlandskusten är vilket gynnar 
både näringsliv, boende och 
kommunerna i området.  
 

 
 

Illustration från www.kustvagen.nu 
 
Tack vare projektet kommer också vägarna att rustas upp och samhällena få en 
ansiktslyftning. Detta ger i sin tur också goda förutsättningar för fortsatt utveckling i området. 
 
Under hösten och vintern 2006-2007 har ett större muddringsprojekt genomförts i regi av 
Njurunda Skärgård ekonomisk förening. Det är boende i Skatan och närliggande samhällen 
som tillsammans drivit projektet för att göra Sjöbodviken seglingsbar för båtar med större 
djupgående och för att förbättra vattenkvalitén. Sundsvalls kommun har satsat 600.000kr i 
projektet, Länsstyrelsen i Västernorrland 450.000kr, Landstinget 50.000kr och EU: s 
Strukturfonder Mål 1 har bidragit med 1 100.000kr. Skärgårdsföreningen har satsat drygt 
550 000kr varav 200.000kr i likvida medel. 
 
Denna satsning visar att såväl de boende som kommun och länsstyrelse har en vilja att 
utveckla detta område. Det är också därför boende i området också vill återskapa en del av den 
skärgård som fanns här en gång. Man ser havet och det strandnära läget som en viktig 
naturtillgång och en utvecklad skärgård som en resurs. Samtidigt är det viktigt att 
utvecklingen sker med varlig hand och att man inte brukar våld på vare sig natur eller 
samhälle. Hypotesen i denna förstudie är att en kanal i detta område kommer att öka 
attraktionskraften för Njurundakusten och vara en katalysator för fortsatt utveckling.  
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Området 
 

 
Karta från www.eniro.se. 

 
Skatan och Galtström ligger ca 3 mil söder om Sundsvall. Det är en mil till E4 med infart från 
Myre vid Njurunda kyrka. Via Kustvägen kan man också komma från söder med avfart från 
E4 vid Armsjön eller, om man så vill, redan vid Jättendal i Hälsingland.  
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Karta från www.eniro.se. 

 
Kartan visar med röd prickad linje den tänkta kanalen. Kartan visar också hur en kanal öppnar 
upp skärgården i området. Det ger möjlighet för mindre båtar att tryggt och säkert gå 
inomskärs och därmed kan man skapa förutsättningar för båtuthyrning och andra aktiviteter 
till besökande och ökat utbyte mellan näringsidkarna i Skatan och Galtström.  
 
 

 
 

Bilden visar en motorbåt som trafikerar Göta kanal. Observera rastplatserna i bakgrunden.   
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För flera hundra år sedan fanns betydligt fler öar, kobbar och skär i kustremsan utanför 
Njurunda. På grund av landhöjningen, samma fenomen som vid Höga kusten, så har vattnet 
sjunkit undan och öarna blivit en del av fastlandet. Så sent som för 100 år sedan seglade och 
rodde fiskarna med sina båtar på områden som idag är gräs- och trädbeväxta. Då var Skatan 
och Lubban, liksom så många andra havsvikar, små fiskelägen där yrkesfiskarna eller 
bönderna längre inåt landet hade basen för sitt fiske. För bönderna var fisken ett komplement 
till kött och spannmål och mer till husbehov, men för yrkesfiskarna var fisket levebrödet. På 
1940-talet drogs den sista skötbåten genom det sund där det nu är aktuellt att gräva en kanal.  
 

 

 
                                                Kartor  från www.skatan.nu. 

 
                             De två kartorna visar området 1855 och 2005. Den röda linjen markerar kanalen. 

 
Det område som är aktuellt för kanalen är ca 400 m långt, se streckad röd linje på kartorna, 
delvis sank och beväxt med lövsly, gräs och gran. Det ligger vid havet mellan Lassöviken och 
Lubban i sydöstra Njurunda. På gamla kartor benämns området som Björkvikssundet. På den 
östra sidan av den tilltänkta kanalen ligger Galten, ett större skogsområde gränsande till havet 
vilket i huvudsak ägs av SCA.  
Beskrivning om flora o fauna från Ronnie Nordström 
 
Det finns några mindre samhällen i närheten.  

• 2 km söderut ligger Galtström med ruinerna och herrgården från järnbruksepoken på 
1800-talet och en restaurang med gott renommé. Här genomförs vart annat år 
sommarevenemanget Galtströmsdagarna då man levandegör bruket med mängder av 
aktiviteter. Sommaren 2006 hölls en konsert i herrgårdsparken med Helene Sjöholm 
och närmare tusen betalande. Fler satsningar av liknande karaktär kommer att 
genomföras. 

• Den södra delen av den tilltänkta kanalen utgår från Lubban som är ett 
fritidshusområde med några bofasta familjer och med en av Norrlandskustens finaste 
naturhamnar, känd långt utanför länets och landets gränser.  

• Strax norr om kanalen ligger Lassöviken, en trevligt litet fritidshusområde. 
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• 1 km norrut ligger Skatan, det lilla fiskeläget med en välutrustad gästhamn, ett anrikt 
rökeri och sommarbutik, café och restaurang, konstgalleri, ett nyöppnat 
skärgårdspensionat och en väl bevarad dansbana. I Skatan bor många entreprenörer 
och företagare inom olika branscher. 

• Björn som är ett trivsamt fritidshusområde i anslutning till både Björköfjärden och 
Sjöbodviken i Skatan. På vinterhalvåret och så länge isarna bär är Björköfjärden ett 
fiskeeldorado för pimplare och här finns ett av Sveriges bästa abborrvatten.  

 
Dessa nyss nämnda samhällen ligger alla efter ”Kustvägen”, satsningen från företagare efter 
kusten i norra Hälsingland och Södra Medelpad som beskrivits ovan.     
 

 
Karta från www.eniro.se. 

 
3. Vad innebär byggandet av en kanal? 

 
Att bygga eller gräva en kanal kan vara ett stort eller mycket stort projekt. Det beror på syftet 
med kanalen, ambitionsnivån och vilka som håller i projektet. Det är medlemmar i Njurunda 
ekonomisk förening som är initiativtagare till kanalprojektet och de vill att en kanal ska 
byggas för att attrahera såväl båtburna som bilburna turister från andra delar av Sverige men 
även från närområdet. En nybyggd kanal hjälper till att marknadsföra Njurunda och Sundsvall, 
gör kommunen och länet mer intressant, mer omtalat och lockar fler besökare. Rätt förvaltat 
kan en kanal även skapa adderande attraktioner som kan variera beroende på säsong och 
årstid.  
 
Det är skärgårdsföreningens intention att skapa en enkelt utformad farled i god 
landskapsdesign mellan vikarna Lubban och Lassöviken. Kanalen ska uppfattas som en 
naturlig vattenväg och ha låg underhållskostnad. Det är lätt att ett byggprojekt svämmar ut i 
extravagans och får onödiga funktioner som kan vara svåra att underhålla. I detta projekt ska 
naturen endast få ett handtag att återställa ett äldre utseende och funktion.  
 
 

Lassöviken 

Naturhamn 
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Innan man gräver ska följande vara på plats 

• en miljökonsekvensbeskrivning  
• en ansökan till och ett positivt beslut från Miljödomstolen 
• avtal om rådighet över mark och vattenområdet 
• samråd mellan berörda och länsstyrelse 
• finansiering 
• resurssäkring av kompetens och utrustning 
• plan och överenskommelse för bortförande av jordmassor 
• projektering 
• en projektorganisation som kan administrera projektet 
• en vård- och underhållsplan 

 
 

4. Förutsättningar för en kanal och en bro 
 
I arbetet med denna förstudie har mark- och fastighetsägare i området tillfrågats. Samtliga har 
ställt sig positiv till kanalen. De som kommer att beröras mest av kanalbygget är en fastighet 
med en familj som är permanent boende intill den tänkta bron över kanalen, några 
sommarstugeägare på Galten och SCA. Familjen kommer att passera kanalen dagligen, och 
ofta flera gånger om dagen. Sommarstugeägarna ska kunna komma till sina stugor i 
havsbandet vid Galten. SCA som äger marken i det aktuella området har behov av att kunna 
köra timmertransporter då och då över kanalen. Det kan vara transporter med flera års 
mellanrum beroende på när skogen gallras och slutavverkas. En fullastad timmerbil väger ca 
70 ton och en bro ska därför dimensioneras för det. Även annan trafik förekommer eftersom 
Galten är ett populärt fritidsområde.  
 
Detta innebär att en bro måste byggas för att säkra transporter över kanalen. I förstudiens 
inledning hade projektet kontakt med företrädare för Sundsvalls kommun. I det läget kunde 
projektet presentera en enklare typ av bro, att likna vid en större vägtrumma, för att släppa 
igenom båtar i kanalen. Se bilaga 1.  
 
Kommunens representant påpekade då att eftersom kanalen hade till syfte att locka till sig 
långväga och båtburna turister så krävdes en lösning som var dimensionerad för dem. Alltså 
en öppningsbar bro. Annars skulle inte kanalen bli den attraktion som man förväntar sig utan 
enbart ett lokalt projekt mellan Lubban och Skatan. Och därmed skulle det inte finnas något 
incitament för ekonomiskt engagemang från kommunens sida.  
 
Bron måste alltså vara öppningsbar för att kunna släppa fram de större båtarna, men 
normalläget är att den är stängd för att underlätta för dem som dagligen trafikerar vägen förbi 
kanalen.  
 
Marken är väl lämpad för detta kanalbygge. Den består av delvis sank mark, i övrigt morän. 
Den är till stora delar beväxt med lövsly, gräs och gran. Det finns även urberg i området men 
det ligger troligtvis utanför kanalens sträckning men inom räckvidd för att förankra en 
öppningsbar bro.   
 
Engagemanget och stödet för en kanal är stort bland tillfrågade i Njurunda och naturligtvis 
speciellt stort i Skatan, Lubban och Lassöviken. De vill se en förbindelse öppnas mellan de 
båda vikarna. De välkomnar också långväga turister och att området även får besökare 
vintertid. Inga negativa röster har identifierats.  
 
Projektet tror att intresset för kanalen kommer att bli stort i hela Sverige och att det även 
kommer att uppmärksammas internationellt. Det händer inte så ofta att kanaler byggs och det 
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är något unikt i Sverige. Ett par av de mest kända är Göta kanal som byggdes åren 1810-1832, 
Trollhätte kanal byggdes i början av 1900-talet och invigdes 1916. Göta kanal har ca 2 
miljoner besökare årligen. Naturligtvis kan inte ”vår” kanal mäta sig med de nyss beskrivna på 
annat sätt än att byggda monument alltid skapar intresse och att det är en viktig 
symbolhandling, som rätt förvaltat kan få stora effekter, för att välkomna långväga gäster till 
vår kommun.   
 
Att bygga en kanal mellan Lubban och Skatan innebär att båtar kan gå inomskärs och slussas 
på så sätt, beroende på om de kommer från norr eller söder, till besöksanläggningarna i Skatan 
och Galtström. Detta område blir helt enkelt ett naturlig stopp för såväl båt- som bil- och 
bussåkande turister.  
 
Konstnären Van Gogh har i sin målning Bridge at Langois avbildat en öppningsbar bro. 
Projektet tror att man kan göra en variant av denna bro i trä. Men det är viktigt att sakkunniga 
tar hänsyn till både timmerbilars tyngd och att den ska passa in i landskapet.  
 

 
Bilden från http://www.mezzo-mondo.com/arts/mm/vangogh/VGV004.html 

 
 
Attraktionskraften för kanalen och området kommer att öka än mer om området bestyckas 
med grill- och fikaplatser, konstinstallationer, en campinganläggning, möjligheter till lek eller 
ett dopp i kanalen, och vintertid till skridsko- och skidåkning. Campingplatsen ger 
arbetstillfällen och en bra informationsbas för fler upplevelser i kommunen och länet. 
Konstinstallationerna blir en ny arena för god konst där Van Goghs bro kan bli pricken över i! 
I Östersund, vid Torvalla, finns en konstgömma med förnämlig konst i ett litet skogsområde 
Det har blivit ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer.   
 
Projektet tror att med tanke på den ovanligt stora mängden företagare och entreprenörer i 
området, blir grävandet av ”ett långt och brett dike i skogen” bara starten för ett attraktivt 
upplevelseområde!  
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Bilder från http://www.hogberg.se/monica/engl.html. 

 
Dessa bilder visar en kanal med kanalbåtar i England. Slussarna är inte så breda och långa 
men tillräckligt för att klara transporten av kanalbåtarna. Det är ett populärt semesternöje.  
 
Kanalen och landförbindelser 
 
För att minimera kostnaderna för grävningsarbetena ska kanalen utformas så att extra 
förstärkningsarbeten undviks, och på sikt så att underhållet minimeras.  Kanalen grävs med 

väggar som sluttar mot botten enligt denna illustration .  Om man beslutar sig 

för att väggarna ska vara med raka kanter   är risken för ras stor och man måste 
utföra förstärkningsarbeten för att behålla kanalens bredd.  Ett av syftena med kanalen är att 
släppa igenom större segelbåtar och då måste kanalen dimensioneras efter det, samtidigt som 
man har i minnet att båtar till största delen befinner sig i naturliga farvatten, och att kraven på 
kanalen, förutom att den ska kunna ta emot större båtar och därmed kräver ett visst djup, 
”endast” är att den konstrueras så att underhållskostnaderna minimeras och att landskapet och 
miljön inte störs för mycket. Båtägarna får själva ansvara för att navigera rätt i kanalen och att 
öppna bron.   
 
För att åstadkomma en kanal för större båtar och minimera underhållet på sikt, bör djupet vara 
detsamma som i den nymuddrade Sjöbodviken, dvs.  3,5 m. Det ger en bredd vid ytan på 7 m 
och på botten, 3 m. Det innebär i sin tur att ca 7000m3 jordmassor ska avyttras från den 400m 
långa kanalen. 
 
Nedan en av Sveriges vanligaste segelbåtar, Albin Vega. Den har en längd av 8,25 m, bredd 
2,5 m och ett djupgående på 1,17 m 
 

 
Bilden från www.blocket.se. 
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Nedan en bild av tvåmastskonaren  Klara Marie hemmahörande i Simrishamn. Den har plats 
för 21 personer och har 16 kojplatser. Båten är 19 m lång, 4,9 m bred och har ett djupgående 
av 2,25 m.   
 
Klara Marie skulle kunna gå i kanalen och vidare in i vikarna om en öppningsbar bro har rätt 
räckvidd. Nu är det väl ingen som tror att båtar av denna kaliber är de som mest kommer att 
trafikera kanalen och skärgården, men detta exempel visar kanalens kapacitet och att även vid 
lågvatten är kanalen fullt seglingsbar för fartyg i denna storlek.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 

Bild från www.klaramarie.se. 
 
Projektet har fått nedan illustration och bild från Anders Lindkvist, Sweco i Stockholm. Den 
visar en holländsk brokonstruktion vilket Sweco förordar som lösning. 

 



    

             Dokumentansvarig: Ingeli Gagner   

12 

 
The bascule bridge or drawbridge, en modern klaffbro eller dragbro och variant av den holländska bron 
 

 
En klaffbro kan ha olika utförande. Det kan räcka med en öppningsbar sida.  
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Anders Lindkvist på Sweco har haft överläggningar med träföretaget Martinssons i 
Bygdsiljum om en bro i träkonstruktion. Den innehåller också mekanik i stål och 
betongfundament. De har enats om en prisidé på 5 miljoner. Det handlar då om en rörlig bro 
för vägtrafik av typen holländsk klaff. Den öppningsbara bredden är ca 4 m och fri brobredd 
3,5 m. Bron öppnas manuellt. För att även kunna släppa in båtar av typen tvåmastarskonaren 
Klara Marie, bör en liten klaff på endast drygt 1 m placeras på den sk fasta sidan.   
 
Vid tidigare diskussioner mellan Ingeli Gagner och Martinssons beräknades kostnaden för en 
bro av samma typ till ca 1 miljon kr varav vägbana och räcken, båda i trä, beräknades då till ca 
300 000kr. Resterande kostnader är då mekanik och betong.  
 
Vägverket konsult har också givit prisuppgifter på en bro av liknande slag, men med hela 
konstruktionen i stål förutom fundament i betong. Deras uppskattning är en kostnad på mellan 
15-17 miljoner kr.  
 
Av detta kan man dra slutsatsen att en ordentlig projektering måste göras och att det finns 
anledning att titta på olika brolösningar och brokonsulters offerter. En högskola med 
byggprogram kan få i uppgift att se närmare på en lösning vilket kan vara en lämplig 
studentuppgift. Följande områden bör då studeras: 
 
 
• Lösningar 
• Teknik 
• Materialet 
• Konstruktion 
• Byggentreprenörer  
•  
Effekter av en kanal 
 
Att bygga en 400 m lång kanal kommer att ha effekter på miljön. Såväl negativa som positiva. 
Ökad syresättning i vikarna och omgivande vatten är en mycket positiv effekt. Det finns 
skyddsvärda marker i området, främst strandängar och föryngringsområden för små ödlor, så 
kallade salamanderödlor. Det är möjligt att man måste göra någon speciell lösning för att 
ödlorna ska kunna komma över kanalen. Kanske en svängbar spång med fjädring som viker åt 
sidan när en båt ska passera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


