Rapport

MUDDRING AV SUNDET MELLAN
MJOÖN OCH SMÅSKÄR

TILL SAMRÅD
2022-02-02

SAMMANFATTNING
Luleå kommun har tagit initiativ till att utreda möjligheten att muddra en sträcka i
sundet mellan Mjoön och Småskär, där det idag finns en kommunal båtled för mindre
båtar. Detta för att möjliggöra turbåtstrafik genom sundet, vars fartyg kräver ett
farbart djup på minst 3 meter och 20 meters bredd (säkerhetsaspekt). Den planerade
muddringen bedöms förkorta restiden med turbåten, tur och retur, med cirka 40
minuter. Detta bedöms vara positivt för tillgängligheten, friluftslivet, säkerheten och
miljön.
Området som berörs, som kan komma att muddras i mer eller mindre omfattning, är
ca 650 m långt och 30 m brett och det farbara djupet ska vara 3,3 m inom det
muddrade området. Förutom nollalternativet finns det två alternativ för muddringen.
Alternativ 1 (den rakaste och kortaste vägen) och alternativ 2, vilket följer djupaste
partiet av sundet. Luleå kommun förordar alternativ 2 som huvudalternativ, vilket
medför både mindre påverkad yta och avsevärt mindre mängder muddermassor.
Kompletterande undersökningar av botten ska göras innan den exakta utformningen
av alternativ 2 tas fram. Muddermassorna planeras att dumpas norr eller öster om
Småskär där tre alternativ (a, b och c) kommer utredas under våren. Åtgärden kräver
tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken och dispens för dumpning av
muddermassor. Eftersom området ligger inom gränsen för strandskydd behövs även
dispens från strandskyddet. Muddringen är planerad att utföras under hösten 2023.
Utifrån nuvarande underlag har följande påverkansområden identifierats:
• Ytvatten
• Naturmiljö
• Fiske
• Kulturmiljö
• Friluftsliv/rekreation
• Rennäring (Gällivare samebys vinterbetesmarker)
• Sjöräddning och kustbevakning
• Utsläpp till luft och vatten
Utifrån nuvarande underlag bedöms berörda vattenförekomster (och ytvatten) inte
påverkas negativt i någon betydande utsträckning. Eventuell påverkan på rennäring
bedöms vara försumbar. I området som bedöms kunna påverkas indirekt, exempelvis
på grund av grumling och buller, finns naturreservatet Smulterskäret och Mjoön. Även
naturreservatet Småskärens klippor ligger inom området som kan beröras av åtgärden.
Utifrån nuvarande underlag bedöms den påverkan som uppstår vara mycket begränsad
och det bedöms inte finnas någon risk för att åtgärden strider mot naturreservatens
syfte och därmed bedöms också påverkan på fiske bli liten. Vidare utredning med
kompletterande naturvärdesinventering krävs dock för att kunna göra en mer säker
bedömning på dessa påverkanskällor.
Vad gäller kulturmiljö och friluftsliv/rekreation bedöms en viss positiv effekt kunna
uppstå då den planerade åtgärden ökar tillgängligheten, vilket troligen medför fler
besökare och fler som intresserar sig för skärgården. Den kortare farleden bedöms
också ge minskade utsläpp till luft samt säkrare och snabbare transporter, vilket
bedöms kunna vara positivt för sjöräddningen och/eller kustbevakningen.
Luleå kommun önskar nu synpunkter om den kommande
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning (exempelvis vad gäller
muddringens lokalisering, utformning och de miljöeffekter som den planerade
muddringen kan antas medföra).
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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Mjoön och Småskär är beläget i Degeröfjärdens södra del i Luleå skärgård, se Figur 1.
På Småskär finns ett fiskeläge och Luleå skärgårds äldsta Kapell (Småskärs kapell;
uppfört under perioden 1710–1730) och ön är en av Luleå skärgårds mest betydande
fritidshusöar med ca 120 st. fritidshus. Sommartid går dagligen turbåtstrafik (enligt
Figur 1) från Luleå ut i skärgården och en av öarna som båten lägger till vid är
Småskär, Bullerhamnsviken, där kommunen också har uthyrningsstugor. Hamnens läge
och de relativt grunda bottenförhållandena i den kommunala båtleden (se Figur 2)
mellan Mjoön och Småskär medför emellertid att turbåten måste runda Mjoöns västra
sida, istället för att åka den kortare sträckan mellan Mjoön och Småskär, för att ta sig
vidare ut till Brändöskär (eller för att ta sig tillbaka mot Luleå). Tur och retur innebär
denna färdväg ca 40 minuter extra restid jämfört med om farleden hade varit belägen
mellan Mjoön och Småskär. För drift och underhåll av de fem sjömärkena som
utmärker den nuvarande båtleden ansvarar Luleå kommun.
1.2

ÄRENDET

Luleå kommun har tagit initiativ till att utreda möjligheten att muddra en sträcka som
ligger inom den kommunala båtleden mellan Mjoön och Småskär, se Figur 2. Syftet är
att anpassa båtleden för turbåtstrafiken, och annan trafik, och förkorta distans och
restid. Detta ger också minskade utsläpp till luft och vatten och säkrare båttransporter.
Utredningsområdet inom vilken muddring planeras är ca 650 m långt och ca 30 m
brett. Det planerade seglingsbara djupet behöver uppgå till minst 3,3 m vid
normalvattenstånd med minst 20 m farledsbredd för säker passage vid möte för
nuvarande turbåt. Åtgärden kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap.
miljöbalken och dispens för dumpning av muddermassor. Eftersom området ligger
inom gränsen för strandskydd behövs även dispens från strandskyddet. Projektet
bedöms medföra betydande miljöpåverkan och ett enskilt utredningssamråd bedöms
inte behövas, istället slås utrednings- och avgränsningssamrådet ihop till ett
samrådstillfälle. För att minimera mängden muddermassor planeras att muddra endast
de grundaste delarna av sundet mellan öarna.
Luleå kommun önskar nu synpunkter om den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning (exempelvis vad gäller muddringens
lokalisering, utformning och de miljöeffekter som den planerade muddringen kan
antas medföra).
Samrådsyttrande lämnas skriftligt till adress enligt nedan. För frågor och
kontaktinformation se avsnitt 1.3
Yttrande ska vara Luleå kommun tillhanda senast 14 mars.
1.3

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Berörda fastighet: Vattenområde som ägs av kommunen väster om ön Småskären
Sökande: Luleå kommun
Organisationsnummer: 212000-2742
Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå
Telefon (växel): 0920-45 30 00
Kontaktperson: Helena Holm, samordnare, Kulturarv, skärgård och turism
E-post: helena.holm@lulea.se
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Figur 1. Karta för turbåtens nuvarande färdväg. Notera rundningen av Mjoön för att ta sig vidare ut till
Brändöskär.

Figur 2. Sjökort över området Smulterskäret, Mjoön och Småskär. Utdrag från Luleå skärgård Planeringsoch översiktskort, framtaget av Luleå kommun 2019.
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AVGRÄNSNINGAR

1.4

GEOGRAFISK LOKALISERING OCH AVGRÄNSNING
Det planerade muddringsområdet ligger mitt emellan Mjoön och Småskär i Luleå
skärgård, se Figur 3. Platsen för dumpning av muddermassor är i nuläget inte
fastställd, men tre alternativ (enligt Figur 4) kommer att utredas. Kommunen
eftersträvar att tillämpa ”lika på lika”-principen där massorna återutsätts på bottnar av
liknande karaktär, men avstånd till dumpningsplats och risk för påverkan väger också
in i bedömningen om mest lämplig plats. Muddringsområdet kommer, efter
kompletterande undersökningar av bottentopografin under 2022, att avgränsas mer
detaljerat i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och medföljande teknisk
beskrivning.
Följande avgränsningar har gjorts avseende geografisk lokalisering och
påverkansområde. Dessa kommer att gälla vid beskrivning och bedömning i
kommande MKB av de miljöeffekter som åtgärden kan medföra.
•

Muddringsområdet inom vilket ett fysiskt intrång direkt påverkar miljön.
Muddringsområdet är ca 650 m i längdriktning med en bredd om ca 30 m (1,95
ha). Botten planeras att muddras så att hela farleden håller ett farbart djup på
minst 3,3 m. Muddringsområdet kommer, efter kompletterande
undersökningar av bottentopografin, att avgränsas mer detaljerat till
kommande miljökonsekvensbeskrivning.

•

Påverkansområde för grumling – området avgränsas utifrån hydrologiska
faktorer (strömriktningar/förhärskande vindar) samt av de värden som finns
inom området.

•

Utökat influensområde inom vilket kortvarig och långvarig indirekt påverkan
kan uppkomma till följd av den planerade åtgärden. Detta område är avgränsat
till de omgivande vikarna på Mjoön och Smulterskäret (området som berörs av
tillträdesförbud perioden 1 maj-31 juli, se Figur 7) samt vikarna belägna på den
nordvästra sidan av Småskär. Även platsen där planerade muddermassor
kommer att dumpas, samt den sträcka som kommer att beröras av
transporterna (bland annat avseende buller), ingår i det utökade
influensområdet.
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Figur 3. Muddringsalternativ 1 (i grått) och 2 (svart). Karta © Lantmäteriet. Geodatasamverkan.

Figur 4. Röd markering med gröna ändar visar den planerade muddringens ungefärliga läge i förhållande
till de omgivande öarna Mjoön och Småskär. Röda, fyllda cirklar visar de tre olika alternativen för dumpning
av sediment (alternativ a, b och c). Koordinater för alternativa dumpningsplatser (Sweref99 TM):
Alternativ a) N: 7286420, E: 857199, Alternativ b) N: 7285184, E: 860560, Alternativ c) N: 7282600, E:
860680. © Luleå kommun, Primärkartan, © Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Uppdrag: 310830, Bottenvikens kust- och skärgård
Beställare: Luleå kommun

2022-02-02
Till samråd
8(21)

VATTENFÖREKOMSTER
Berörda vattenförekomster inom muddringsområdet är Bastaskärsfjärden (SE652855224000) och Saxskärsfjärden (SE653116-224623), se Figur 5. Dessa ligger även inom
påverkansområde för grumling och utökat influensområde. Berörd vattenförekomst för
den planerade dumpningen är för alternativ 1 Saxskärsfjärden. Vad beträffar alternativ
2 och 3 ligger de inom Norrbottens skärgårds kustvatten (ID 652400-22350).
Platsen där planerade muddermassor kommer att dumpas, samt den sträcka som
kommer beröras av transporterna, ingår i utökat influensområde.

Figur 5. Mörkblå linjer markerar gränser för vattenförekomster. Röd markering är ungefärlig plats för
muddring. Vattenförekomsten öster om Småskär är Norrbottens skärgårds kustvatten.

AVGRÄNSNING AV SAMRÅDSKRETS
Ett samrådsunderlag (föreliggande dokument, eller sammanfattning av det med vidare
hänvisning till hemsida) distribueras inför samrådet till identifierad sakägarkrets, som
är:
Myndigheter, organisationer och verksamheter
• Försvarsinspektören för hälsa och miljö
• Försvarsmakten
• Gällivare sameby
• Havs och vattenmyndigheten
• Kammarkollegiet
• Kustbevakningen
• Luleå kommun
• Luleå hamn
• Länsstyrelsen i Norrbottens län
• Naturvårdsverket
• Nederluleå församling
• Räddningstjänsten, Luleå kommun
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statens fastighetsverk
Statens geotekniska institut
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Yrkesfiskare, rederier och andra företag verksamma i Luleå skärgård
Allmogebåtar i Luleå
Båtklubben Neptun
Dykarklubben Polar
Friluftsfrämjandet i Luleå
Luleå kajakklubb
Luleå segelsällskap
Luleå Skärgårdsförening
Norrbottens ornitologiska förening
Naturskyddsföreningen i Norrbotten
Norrbottens hembygdsförbund
Norrbottens scoutdistrikt
Råneå båtklubb
Sjöräddningssällskapet i Luleå
Småskärens intresseförening
Sportfiskeklubben i Luleå
Svenska turistföreningen

Samt berörda fastighetsägare och arrendatorer inom det avgränsade området (röd
markering) i Figur 6.
Allmänheten inbjuds att delta i samråd via annons i lokalpress, där länk till
samrådsunderlaget finns tillgänglig samt nödvändiga kontaktuppgifter för att kunna få
sig tillsänt materialet.

Figur 6. Röd linje anger avgränsning av området med berörda fastigheter (ljusblå prick). (Gröna linjer anger
gränser för naturreservat.
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1.5

TIDPLAN

Samrådsperioden äger rum mellan 3 februari och 14 mars 2022, under vilken
synpunkter från berörda sakägare och allmänheten inhämtas. Samrådsyttranden kan
lämnas under hela samrådstiden. Dessa presenteras efter genomfört samråd i en
samrådsredogörelse, där inkomna synpunkter redovisas och bemöts. Samtidigt
upprättas en MKB och en teknisk beskrivning. Ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet, som inkluderar ansökan om dispens för dumpning av
muddermassor samt dispens från strandskyddsbestämmelserna, är planerad att
lämnas in till Mark- och miljödomstolen under hösten 2022. Tidplan presenteras i
korthet i tabell 1.
Tabell 1. Tidplan för projektet muddring av farled mellan Mjoön och Småskär.

Aktivitet

När?

Samrådstid
Sammanställning av MKB och teknisk
beskrivning
Tillståndsansökan med villkorsförslag
Inskickande av handlingar
Utförande av åtgärd, under
förutsättning att tillstånd erhållits

2022-02-03--03-14
Våren 2022
Hösten 2022
Hösten 2022
Senhöst 2023

2

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER

2.1

MILJÖMÅL

Sveriges miljömål innefattar 16 miljökvalitetsmål som på nationell nivå belyser de
ekologiska aspekterna i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen (Sveriges
miljömål, 2022). Nedan följer en sammanställning av berörda miljömål med en
bedömning av huruvida projektet kan komma att påverka dem och till vilken grad.
Påverkan

Miljömål
1.

Begränsad klimatpåverkan

Viss positiv påverkan - kortare
transporter.

2.

Frisk luft

Viss positiv påverkan (marginellt)
– kortare transporter.

3.

Bara naturlig försurning

Viss positiv påverkan (marginellt)
– kortare transporter.

4.

Giftfri miljö

7.

Ingen övergödning

Eventuell frigörelse av miljögifter
från bottensediment, men risken
för att påverka miljömålet kan i
sammanhanget betraktas som
mycket liten/obefintlig.
Viss positiv påverkan (marginellt)
– mindre kväveutsläpp.

10.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

11.

Myllrande våtmarker

Uppdrag: 310830, Bottenvikens kust- och skärgård
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transporter, friluftslivet i
skärgården tillgängliggörs.
Viss negativ påverkan – negativ
påverkan på de bottnar som
berörs av muddringen, samt de
bottnar där muddermassorna ska
dumpas.
Utifrån nuvarande underlag:
Mycket begränsad/ingen
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2.2

12.

Levande skogar

16.

Ett rikt växt- och djurliv

Ingen påverkan – omgivande
strandskogar bedöms inte
påverkas negativt. Långgrunda
stränder ger liten risk för ökad
erosion från svallvågor.
Kommande
naturvärdesinventering kommer
att ge en bättre bild av eventuell
påverkan. Utifrån nuvarande
underlag: Mycket begränsad
påverkan på miljömålet.

MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer (MKN) finns för bland annat vatten och luft och regleras i 5
kapitlet miljöbalken. Enligt 5 kap. miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om
kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt
skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter
för människors hälsa eller miljön.
Inom projektets ramar är det främst MKN för ytvatten som berörs. Bestämmelserna om
MKN för ytvatten härrör från EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) och har
implementerats i svensk lagstiftning genom vattenförvaltningsförordningen (2004:660)
och 4 §, 5 kap. miljöbalken. För att få tillstånd för en verksamhet som riskerar att
påverka vattenmiljön får inte miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas. Undantag
beviljas om normöverskridande sker från hög status till god status, samt om åtgärder
för att undvika normöverskridande är ekonomiskt orimliga eller tekniskt omöjliga.
Notera att gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE)
överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. Detta
medför att samtliga ytvatten i Sverige klassificeras till Uppnår ej god kemisk
status med avseende på kvicksilver och PBDE. Vad gäller dioxiner och dioxinliknande
föreningar överskrids gränsvärdena i samtliga vattenförekomster i Bottenviken (och i
Östersjön).
Information om aktuella miljökvalitetsnormer är hämtad från Vatteninformationssystem Sverige (VISS). För ytterligare information om vad miljökvalitetsnormer för
vatten är hänvisas till https://viss.lansstyrelsen.se/.
Bastaskärsfjärden (ID 652855-224000) bedöms idag ha god ekologisk status och
MKN är god ekologisk status. Den kemiska statusen är klassificerad som ej god på
grund av förhöjda halter av kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE) och dioxiner
men med MKN god kemisk status. Undantag (mindre stränga krav) har dock meddelats
i fråga om bromerad difenyleter och kvicksilver. Undantag (senare målår) har också
meddelats för dioxiner och dioxinliknande föreningar, där tidpunkten för att uppnå
god kemisk ytvattenstatus är satt till 2027.
Saxskärsfjärden (ID 653116-224623) har god ekologisk status och MKN är god
ekologisk status. Den kemiska statusen är klassificerad som ej god på grund av
förhöjda halter av kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE) och dioxiner men med
MKN god kemisk status. Undantag (mindre stränga krav) har dock meddelats i fråga
om bromerad difenyleter och kvicksilver. Undantag (senare målår) har också meddelats
för dioxiner och dioxinliknande föreningar, där tidpunkten för att uppnå god kemisk
ytvattenstatus är satt till 2027.
Norrbottens skärgårds kustvatten (ID 652400-22350) har god ekologisk status och
MKN är god ekologisk status. Den kemiska statusen är klassificerad som ej god på
grund av förhöjda halter av kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE) och dioxiner
men med MKN god kemisk status. Undantag (mindre stränga krav) har dock meddelats
i fråga om bromerad difenyleter och kvicksilver. Undantag (senare målår) har också
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meddelats för dioxiner och dioxinliknande föreningar, där tidpunkten för att uppnå
god kemisk ytvattenstatus är satt till 2027.
Den planerade verksamhetens påverkan på vattenförekomsternas möjlighet att uppnå
och följa gällande MKN kommer att utredas närmare inom ramen för kommande MKB.
2.3

GÄLLANDE PLANFÖRHÅLLANDEN

Projektet tangerar/berör yttre delar av detaljplan för fritidsbebyggelse för Småskär
inom Luleå kommun (11.082-4005-76; fastställd 1977). Det berörda området är i
detaljplanen utpekat som vattenområde. Den planerade muddringen bedöms inte
strida mot gällande detaljplan.
2.4

RÅDIGHET

För att kunna bedriva vattenverksamhet behöver verksamhetsutövaren ha rådighet
(äganderätt eller nyttjanderätt) över vattenområdet.
Luleå kommun äger och har rådighet över området för den planerade muddringen.
Kompletterande lodningar av bottenförhållanden kan emellertid visa på behov av att
muddra utanför fastighetsgränsen varvid rådighet behöver sökas för detta. Vad
beträffar de planerade områdena för dumpning äger kommunen rådighet för alternativ
a) i Figur 4. Vid eventuell dumpning på allmänt vatten, alternativ b) och c), kommer
ansökan om rådighet över vattenområdet att ansökas hos Kammarkollegiet.
2.5

MOTSTÅENDE INTRESSEN

Inga direkta motstående intressen är i nuvarande stund identifierade. Kommande MKB
kommer att fokusera på följande punkter:
• Direkt påverkan på naturmiljö och indirekt påverkan på det nära angränsande
naturreservatet Småskär samt eventuell påverkan på Småskärens klippors
naturreservat.
• Påverkan på friluftsliv
• Buller och störning i samband med muddring
• Effekter av dumpning av muddermassor

3

OMRÅDESBESKRIVNING

3.1

NATURMILJÖ

Vad beträffar naturmiljövärden på land och stränder är kännedom om närområdet
relativt hög tack vare naturreservaten, vars föreskrifter beskriver delar av området väl.
SMÅSKÄR
Småskär tillsammans med Finnskär och Klyvan utgör ett djur- och växtskyddsområde
(se Figur 7) inom vilket jakt efter änder och vadare är förbjudet. Ön är ett tidigare
fiskeläge och ett kapell från 1720-talet finns bevarat på den sydöstra sidan av ön
(Småskär). Idag har fiskarstugorna blivit fritidshus och inräknat nyare stugor finns det
enligt Luleå kommun 120 fritidshus utspritt på ön. Befintliga skogar sköts av
kommunen, där skogen i stora drag får utvecklas fritt som en naturskog. På den västra
sidan av ön finns Bullerhamnen, vilken är förtöjningsplats för bland annat turbåten.
Stränderna runt ön är generellt oexploaterade och bedöms hysa liknande värden som
motsvarande strandpartier runt Mjoön och Smulterskäret.
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Figur 7. Smulterskärets naturreservat och Småskärens klippors naturreservat. Småskär utgör också djuroch växtskyddsområde (fågelskyddsområde) där jakt på änder och vadare är förbjudet. Röda markeringar
visar område inom naturreservaten med tillträdesförbud förbud för angiven tidsperiod.

SMULTERSKÄRET OCH MJOÖN (SE FIGUR 7)
Utifrån den beskrivning som framgår av naturreservatsföreskrifterna (diarienr. 51110023-11) framgår det att Smulterskäret saknar hamnar, såväl konstruerade som
naturhamnar, samt att ön omges av grunda och steniga bottnar. I reservatet finns stor
mångfald av naturtyper som är direkt kopplade till havet och den pågående
landhöjningen, som medför att nya skär och öar ständigt skapas samtidigt som vikar
snörs av och så småningom omvandlas till våtmarker. Det stora antalet små öar och
grund ger tillsammans med skyddade småvikar, laguner och frodiga strandängar
mycket goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. Området har höga värden som
häckningslokal för bland annat sjöfågel och vadare. Norra delen av grundområdet har
också varit skyddat som fågelskyddsområde sedan 1969. Av Länsstyrelsens
kustfågelinventering framgår att fågelbeståndet i området är synnerligen individrikt,
bland annat finns här det som troligtvis är landets största dvärgmåskoloni samtidigt
som området hyser den tätaste populationen av svärta i Norrbotten. Vid en
undersökning av bottenfauna under 2005 uppvisade området mellan Smulterskäret
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och Mjoön både högst individantal och högst artantal av alla vikar som ingick i
undersökningen. Området bedömdes därför hysa höga naturvärden för bottenfauna.
Utöver detta har grundområdet sannolikt även stor betydelse som lek- och
uppväxtområde för gädda och abborre (därmed också andra arter, såsom braxen).
Strandängarna närmast Mjoön har bedömts som högsta naturvärdesklass i
Länsstyrelsens våtmarksinventering. Dominerande arter på strandängarna är knappsäv,
agnsäv, krypved och madrör tillsammans med olika arter av starr. I området finns även
en större lokal av den lilla ormbunksväxten ormtunga. I avsnörda laguner finns stora
mängder hästsvans, ibland tillsammans med sälting.
Skogarna i reservatet utgörs av yngre lövrik landhöjningsskog. I de centrala delarna
finns också urskogsartad granskog med lång kontinuitet.
SMÅSKÄRENS KLIPPORS NATURRESERVAT (SE FIGUR 7)
Reservatet utgörs av tio obebyggda öar, hällar och steniga rev som ligger söder och
öster om Småskär. Samtliga öar är i olika hög grad exponerade för vind-och
vågpåverkan. Området har ett rikt fågelliv där exempelvis ejder, brushane, kanadagås,
grågås och tobisgrissla påträffas. Månshällorna och Bjässhällan (inringade i rött i Figur
7) är också viktiga lokaler för gråsäl.
3.2

RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN

RIKSINTRESSEN
Området som planeras att muddras ligger inom flera områden för riksintresse. Dessa
är:
• Riksintresse yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § MB
• Riksintresse friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB
• Riksintresse Försvarsmakten enligt 3 kap. 9 § MB - Påverkansområde med
särskilt behov av hindersfrihet och påverkansområde väderradar.
•
Riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ MB
Utöver dessa riksintressen utgör Östra delen av Småskär (kapellet och fiskeläget)
Riksintresse kulturmiljö enligt 3 kap. 6 §. Detta bedöms inte kunna påverkas direkt av
muddringen. I händelse av att fler besöker Småskär till följd av muddringen kan en
indirekt (och troligen positiv) påverkan ske.
3.3

RENNÄRING

Området som berörs av muddringen ligger inom Gällivare samebys vinterbetesområde.
3.4

BOTTENTOPOGRAFI OCH GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Geotekniska undersökningar är gjorda under hösten 2021 (AFRY, 2021b). Överlag är
vattenområdet blockrikt (med uppstickande block). Berg i dagen syns på öarna på
några ställen. Botten inom området är relativt plan och ganska sten- och blockrik. Vid
normalvattenstånd enligt RH2000 varierar bottennivån mellan -1,8 och -3,7 m.ö.h.
Undersökta punkter redovisas i Figur 8.
Inom hela området förekommer mycket block. Översta lagret, med ca 0,1-0,3 m
mäktighet, består av grusig sand med en hel del sten. Under detta lager finns ett lager
av siltig morän som sträcker sig ned till fast berg.
Kompletterande undersökning kan behöva utföras med avseende på eventuellt
sjunktimmer och vrak (enligt BBB1812) samt mellan punkterna om bergnivån skall
säkerställas med säkerhet där det är som grundast. Under sommaren 2022 kommer
också kompletterande djupmätningar att göras av det planerade muddringsområdet.
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Figur 8. Provpunkter för geotekniska förhållanden samt miljöanalys i det berörda området. För information
om djupförhållanden vid respektive punkt, se Tabell 2 och Tabell 3. (AFRY, 2021b). Karta © Lantmäteriet.
Geodatasamverkan.
3.5

SEDIMENT

Utförda sedimentprover (AFRY, 2021) har påvisat svagt förhöjda halter av
monobutyltenn (även dibutyltenn och tributyltenn) men halterna (låg halt; klass 2)
ligger under medelvärdet för sedimentprover från Bottenviken i övrigt. Av övriga
organiska miljögifter i marina sediment är samtliga halter under eller mycket under
gränsvärdet för mycket låga halter.
3.6

HYDROLOGI

Inom området bedöms strömningsförhållandena uteslutande vara kopplat till de
strömmar och rörelser som bildas i samband med vind (vågor). Förhärskande
vindriktning på närliggande ön Rödkallen (där väderstation finns) är sydlig-sydvästlig
vind, se Figur 9 (SMHI, 2021). Djupet där muddermassorna planeras att dumpas är så
pass stort att vågornas inverkan inte kommer att kunna medföra tillbakatransport av
sediment.
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Figur 9. Vindförhållanden för Rödkallens mätstation för hela året (t.v), vid regn (mitten) och snö (t.h) (SMHI,
2021)

4

PROJEKTETS GENOMFÖRANDE

4.1

ALTERNATIVEN

NOLLALTERNATIVET
Innebär ingen muddring och med det oförändrade djupförhållanden som endast
påverkas/regleras av naturliga processer såsom landhöjning och
ackumulation/transport av sediment. Båttrafik kommer fortsatt att behöva runda
Mjoön/ Småskär för att ta sig ut i havet/skärgården. Ingen påverkan på naturmiljön
uppstår.
ALTERNATIV 1
Innebär muddring där farleden blir ”rakast möjlig”, se Figur 3. Muddringsområdets
längd uppgår till ca 599 m, med en bredd av ca 30 m (ca 1,8 hektar) och med ett djup
till 3,3 m vid normalvattenstånd. Volymen muddermassor i alternativ 1 uppgår till ca
9550 m3, se Tabell 2.. Dumpning av muddermassor planeras att ske norr eller öster
om Småskär, se Figur 4.
ALTERNATIV 2 (HUVUDALTERNATIVET)
Alternativ 2 följer de djupaste delarna av sundet mellan öarna, se Figur 3. För detta
alternativ är muddringsområdet 654 m långt och 30 m brett (ca 2 hektar), med ett
muddringsdjup på 3,3 m. Detta innebär att färdvägen blir drygt 50 m längre än vad
som är fallet för alternativ 1, men befintliga djupförhållanden reducerar mängden
muddermassor (se Tabell 3) och den muddrade ytan blir mindre. Kompletterande
djuplodningar kommer visa vilka delar som inte behöver muddras och någon exakt
muddringsvolymen kan därför inte anges i nuläget. Enligt det djupdata som finns
tillgängligt idag, innebär alternativ 2 dock bara en muddringsvolym på cirka 2450 m3,
se Tabell 3, vilket utgör 1/3 av muddringsvolymen vid alternativ 1 (se Tabell 2). Den
reducerade mängden muddermassor i förhållande till alternativ 1 ger också färre
transporter och mindre utsläpp från mudderverk och fartyg. Dumpning av
muddermassor planeras att ske norr eller öster om Småskär, se Figur 4.
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Tabell 2. Alternativ 1: Uppgifter om vattendjup på ett givet antal punkter inom det berörda området,
vattendjup från medelvattenstånd, avstånd mellan provpunkterna, jorddjup ner till 3,3 m, bredd (m) och
muddringsvolym (m3). Notera att jorddjupet i alternativ 2 (se tabell nedan) är negativt i åtta av punkterna
medan det i alternativ 1 är 4 punkter med negativt jorddjup. Negativt jorddjup innebär att det vid den
punkten är djupare än muddringsdjupet, vilket innebär att området (punkten) inte behöver muddras.
Provpunkternas läge i sundet illustreras i Figur 8.
Punkt
Vattendjup från
Avstånd mellan
Jorddjup ner
Bredd
Muddringsmedelvattenprovpunkter
till 3,3 m (m)
muddring
volym (m3)
stånd (m)
(m)
(m)
1
3,4
-0,1
30
2
3,21
53
0,09
30
3
2,84
48
0,46
30
396
4
2,47
51
0,83
30
986,85
5
1,93
46
1,37
30
1518
6
2,13
56
1,17
30
2133,6
7
2,02
41
1,28
30
1506,75
8
1,85
55
1,45
30
2252,25
9
2,07
56
1,23
30
2251,2
10
2,7
42
0,6
30
1152,9
11
3,6
57
-0,3
30
256,5
12
3,77
47
-0,47
30
13
3,68
47
-0,38
30
Summa
599
9553,2
Tabell 3. Alternativ 2: Uppgifter om vattendjup på ett givet antal punkter inom det berörda området,
vattendjup från medelvattenstånd, avstånd mellan provpunkterna, jorddjup ner till 3,3 m, bredd (m) och
muddringsvolym (m3). Notera att jorddjupet i alternativ 2 är negativt i åtta av punkterna medan det i
alternativ 1 är 4 punkter med negativt jorddjup (se tabell ovan). Negativt jorddjup innebär att det vid den
punkten är djupare än muddringsdjupet, vilket innebär att området (punkten) inte behöver muddras.
Provpunkternas läge i sundet illustreras i Figur 8.
Punkt
Vattendjup från
Avstånd
Jorddjup ner
Bredd
Muddringsmedelvattenstånd
mellan
till 3,3 m (m)
muddring
volym (m3)
(m)
punkter (m)
(m)
1
3,4
-0,1
30
14
3,72
102
-0,42
30
15
3,59
44
-0,29
30
16
3,6
60
-0,3
30
17
2,27
52
1,03
30
569,4
18
2,85
47
0,45
30
1043,4
19
2,73
50
0,57
30
765
20
3,27
45
0,03
30
405
21
3,13
58
0,17
30
174
22
3,4
54
-0,1
30
56,7
23
3,57
50
-0,27
30
12
3,77
45
-0,47
30
13
3,68
47
-0,38
30
Summa
654
2444,1

4.2

HUVUDALTERNATIVET

Projektet har som mål att huvudalternativet för farled, alternativ 2, ska genomföras.
Berört område är en 30 m bred och 654 m lång sträcka i sundet mellan Mjoön och
Småskär. Muddring ska genomföras där vattendjupet är mindre än 3,3 m vid
medelvattenstånd. Se Tabell 3 ovan.
4.3

TEKNIKVAL VID MUDDRING

Generellt vid muddring används grävmuddring eller sugmuddring (vid muddring av
kraftigt förorenade sediment, på plan botten kan också frysmuddring användas).
Grävmuddring innebär grävning med hjälp av enskopeverk, gripskopeverk eller
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flerskopeverk. Verken är placerade på en pråm som bogseras ut till muddringsplatsen
alternativt körs ut på is.
Enskopeverk är lämpliga att använda vid muddring av sand, lera och sprängt berg.
Materialet stannar huvudsakligen i skopan, vilket begränsar spill och därigenom
partikelspridning. Generellt genererar muddringen med enskopeverk cirka 5 % spill
(Naturvårdsverket, 2009). Enskopeverk lämpar sig mindre väl för muddring i lösa
sediment eftersom en del av massorna rinner ur skopan vilket medför grumling vid
såväl botten som yta.
Gripskopeverk och/eller tätslutande så kallade miljöskopor, består av två skopor som
sluts innan lyft genom vattnet. Detta medför minskat spill av sediment och lämpar sig
framförallt för lösa (och förorenade) sediment. Det finns också särskilda gripskopeverk
(med polygripskopa) som används för precisionsarbetet där större stenblock och
föremål av liknande ska tas upp. Medelhårda material såsom styv lera och packad sand
passar inte så bra för denna typ av mudderverk.
Sugmuddring kan liknas vid en dammsugare där muddermaskinens munstycke är
försett med någon form av skärmunstycke, vanligen en så kallad cutter. Cuttern river
upp hårda bottensediment. Sugmuddring är den teknik som ger den allra minsta
uppgrumlingen vid muddringsplatsen men kan ge en betydande grumling vid ytan om
man låter överskottsvattnet rinna över lastpråmens sidor. De sediment som ska
sugmuddras bör vara relativt homogena och får inte innehålla större stenar och är
därmed inte aktuellt i detta fall.
Alternativet med skopmuddring anses vara den mest lämpliga muddringstekniken
inom området. Botten i sundet utgörs till största del av sten, sand och ett visst inslag
av stora block. En gripklo på grävmaskinen kan komma att användas som ett
hjälpmedel för att få upp sten. Eventuellt kan en tätslutande så kallad miljöskopa
användas för minskat spill av eventuellt löst sediment.
4.4

MASSHANTERING

Massorna har låga halter av organiska miljögifter och föroreningar. Tre alternativa
dumpningsplatser kommer att utredas, se Figur 4, där den som är lämpligast med
avseende på bottenmaterial (strävan efter att dumpa lika sediment på lika sediment)
kommer väljas, därefter eftersträvas kortast möjliga transport. Djupförhållanden för
respektive dumpningsplats är 14,4 m (alternativ a), 38 m (alternativ b) och 36 m
(alternativ c).
4.5

ARBETSTIDER OCH TRANSPORTER

För att minimera påverkan på den akvatiska miljön kommer arbetet att utföras under
senhösten, då den biologiska aktiviteten är låg. Med hänsyn till de relativt begränsade
muddermassorna bedöms åtgärden kunna utföras under en kort period och därmed
vara klar i god tid innan isläggning.

5

VATTENVERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN

5.1

PÅVERKAN PÅ YTVATTEN

En viss frigörelse av ämnen i bottensedimenten kan förväntas, men i begränsad
omfattning. Området som direkt berörs av muddringen utgörs av transportbotten,
vilket innebär att det främst är grövre kornstorlekar i sedimenten. Genomförda
sedimentanalyser visar också på låga halter av föroreningar. Under tiden för
muddringen bedöms grumling kunna utgöra den påverkan som har störst effekt på
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ytvattnet, men denna påverkan bedöms vara snabbt övergående med försumbara
effekter på ytvattnet. För att minska risken för negativa effekter på den akvatiska
miljön i området kommer nödvändiga skyddsåtgärder vidtas i muddringsområdet.
Skyddsåtgärderna kommer att beskrivas i kommande teknisk beskrivning och
miljökonsekvensbeskrivning.
5.2

PÅVERKAN PÅ NATURMILJÖ

Inom muddringsområdet uppstår en omedelbar negativ effekt på det akvatiska växtoch djurlivet vid avlägsnandet av det översta bottenskiktet. Dessa effekter är dock
begränsade till muddringsområdet och bedöms vara övergående. En viss läkning
(återetablering) på bottensamhället kan förväntas ske redan efter en sommar. Med
tiden kommer växt- och djurliv bli snarlikt det som var innan muddring, med
skillnaden att de något djupare förhållandena eventuellt förändrar växtsamhället
något. Eventuell grumling bedöms vara övergående. Eventuella negativa effekter av
grumling på vikar och bottnar i angränsande områden (bland annat naturreservatet
Smulterskäret-Mjoön) kommer att utredas, efter kompletterande naturvärdesinventering, i kommande MKB. Påverkan bedöms utifrån nuvarande underlag bli
begränsad och övergående.
5.3

FISKE

De inre vikarna av Smulterskäret och Mjoön är enligt naturreservatsföreskrifterna
mycket viktiga lek- och uppväxtområden för bland annat gädda och abborre.
Lekområden kan i princip endast påverkas vid eventuell grumlingsproblematik, men
det bedöms vara osannolikt att eventuell grumling blir så pass omfattande att det ger
en betydande påverkan på förutsättningarna för lek. Eventuell påverkan på det som
utgör uppväxtområde kommer att utredas, efter kompletterande naturvärdesinventering, i kommande MKB. Påverkan bedöms utifrån nuvarande underlag bli
begränsad och övergående.
5.4

KULTURMILJÖ

Inom området som berörs av den planerade verksamheten finns inga kända forn- eller
kulturlämningar. Någon direkt påverkan på kulturmiljö inom det berörda området kan
därför i nuläget inte identifieras. Att sträckan öppnas upp för större båtar bedöms i
övrigt ha en obetydlig inverkan på kulturmiljön. Indirekt påverkan på kulturmiljö
bedöms i bästa fall kunna bli svagt positiv eller positiv då en kortare transporttid med
turbåten eventuellt kan öka intresset för skärgårdsturer och därmed också medföra ett
ökat intresse för områdets kulturmiljöer.
5.5

FRILUFTSLIV/REKREATION

Kortare transporttider i skärgården bedöms vara positivt för det rörliga friluftslivet och
därmed bedöms muddringen vara positiv ur detta perspektiv. Möjlighet till rekreation
(lugn och idyllisk miljö på Småskär) bedöms inte påverkas negativt av att även större
båtar kan passera sundet. Det ökande antalet båtar som åker genom sundet bedöms
vara mycket begränsat. Den positiva effekten på friluftsliv ligger också inom ramen för
syftet med det angränsande naturreservat Smulterskäret-Mjoön.
5.6

RENNÄRING

Öarna ingår i Gällivare samebys vinterbetesområde. Eftersom påverkan från själva
muddringen, i form av buller och transporter, kommer att uppstå under en mycket
begränsad period under hösten (barmarksperiod) innan isläggning bedöms påverkan
på eventuell renskötsel i området bli försumbar.
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5.7

SJÖRÄDDNING OCH KUSTBEVAKNING

Sett ur säkerhetssynpunkt och bevakningssynpunkt bedöms den planerade
muddringen bli positiv då åtgärden resulterar i ökad djup vilket innebär snabbare och
säkrare transporter i området.
5.8

UTSLÄPP TILL LUFT

Mudderverk och fordon ska vara utrustade med lagenlig avgasrening. Utsläpp från
mudderverk och pråm/fartyg kommer att ske i begränsad utsträckning. Åtgärden
bedöms i förlängningen medföra mindre utsläpp än vad som är fallet med nuvarande
farled eftersom körsträcka och därmed restid kommer att förkortas.
5.9

RÅDIGHET INOM VATTENOMRÅDE

Kommunen har rådighet inom det område som direkt berörs av muddringen, alternativ
2, i och med att kommunen äger Småskär och omgivande vattenområde. Visar
kompletterande djupmätningar att det måste muddras inom område som kommunen
inte har rådighet över kommer kommunen ansöka om rådighet. Vid eventuell
dumpning på allmänt vatten kommer ansökan om rådighet över vattenområdet att
lämnas till Kammarkollegiet.

6

PLANERADE UTREDNINGAR

Följande kompletterande undersökningar kommer att genomföras under 2022:
• Naturvärdesinventering på bottnar som kan förväntas påverkas direkt och
indirekt av muddringen. Detta ger en kunskap om vilka värden som finns på
bottnarna och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas.
• Kompletterande djupkartering av området som planeras att muddras.
• Lämpligaste plats för dumpning av muddermassor kommer att utredas.
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