
 

 

 
 

Glada. Njurunda skärgårdsförening firade i går miljödomstolens ja till en kanal i Lubban. Till och med 
glädjetårar kom när de fick beskedet. Här är delar av styrelsen (från vänster): Lars Lönnborg, Peter 
Brugge, Elisabet Fogelqvist, Ingeli Gagner och Ruben Höglund. Anders Johansson och Lars Bengtsson 
sitter också med, men är inte med på bilden.  
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Stor glädje när kanalprojektet gick i hamn  
Nu är det klart – kanalprojektet i Lubban blir verklighet. 

I går gav miljödomstolen klartecken. 

Därmed är en tre år lång kamp för Njurunda skärgårdsförening är över. 
 

– Det är helt fantastiskt, vi är glädjerusiga här ute, säger Peter Brugge, ordförande i Njurunda skärgård 
ekonomisk förening. 
Han och de övriga medlemmarna i styrelsen började jobba för projektet på allvar för tre år sedan. 
 
Men arbetet har gått trögt. 
 
Länsstyrelsen, kommunens miljönämnd, miljökontoret och fiskeriverket har sagt nej till planerna på att 
muddra och bygga en kanal mellan Lassöviken och Svartviken. 
 
– Det har varit mycket uppförsbacke, myndigheterna har försökt trycka till oss, säger Peter Brugge. 
 
”Gick på vår linje”  
 
I början av maj hölls huvudförhandlingen i målet i miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt – och i går föll 
domen. 
 
Miljödomstolen ger föreningen tillstånd att anlägga en 3,5 meter djup, 15 meter bred och runt 450 meter 
lång kanal. Tillstånd ges också till att muddra totalt 20 000 kubikmeter längs sträckan. 
 
– De gick precis på vår linje, säger Peter Brugge. 
 
Remissmyndigheterna har sett muddringen som det största hotet mot miljön eftersom de menat att det 
kan skada vikarnas höga biologiska värden och understrukit grunda havsvikars betydelse för många växt- 
och djurarter. Miljödomstolen skriver dock i domen att eftersom muddringen kommer att göras till ett 
maximalt djup av 3,5 meter så kan havsvikarna även efter arbetet betraktas som grunda. 
 
Syftet med projektet är att förbättra miljön och få ökad vattengenomströmning i vikarna som håller på att 
växa igen. Dessutom kommer den nya kanalen att göra sträckan längs Kustvägen mer lockande för 
besökare, tror man. 
 
– Det kommer att gå att åka båt mellan Galtström och Skatan utan att gå ut till havs. Det kommer att 
öppna skärgården här och bli väldigt attraktivt för både båtägare och andra, säger Peter Brugge. 
 
Promenadstråk 
  
Längs kanalen som kommer att slingra sig fram ska också ett promenadstråk finnas och planer finns på 
rastplatser och skyltar med information längs sträckan. 
 
Finansieringen av projektet är dock inte klar, och det är den stora frågan för föreningen nu. Runt tio 
miljoner kronor har man beräknat att det kommer att kosta totalt. 
 
Arbetet måste utföras under vinterhalvåret för att inte störa djurlivet och Peter Brugge tror inte att det blir 
byggstart i år utan troligtvis nästa vinter. Då byggtiden beräknas till några månader kan den nya kanalen 
alltså stå klar sommaren 2012. 
 
Eventuella överklaganden av domen ska vara inne inom tre veckor. 
 
Sofia Roström Andersson  
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