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HELLRE EN SKOPA FÖR LITET 

ÄN TIO FÖR MYCKET!

Småskalig muddring utgör ett hot mot de grunda 

havsmiljöerna vid vår kust, ett problem som hittills inte 

uppmärksammats tillräckligt. Småskaliga muddringar 

är en typ av diffus miljöbelastning vars sammanlagda 

effekt är betydande. Med denna publikation vill Natur 

och Miljö uppmärksamma detta problem och ge mera 

information åt såväl beslutsfattare som alla »poten-

tiella muddrare», nuvarande och kommande stug- och 

strandtomtsägare.

Största delen av muddringarna utförs utan med-

vetenhet om muddringens negativa ekologiska kon-

sekvenser, samt om potentiella negativa förändringar 

i kulturlandskapet. Vi förstår att alla inte kan vara med-

vetna om alla ekologiska risker, eftersom informatio-

nen varit så knapphändig.   

Det enda man oftast vill med muddringen är att för-

bättra framkomligheten för båtar. Det ökade antalet 

muddringar hänger ofta ihop med dålig markplane-

ring: Det säljs »strandtomter» som inte kan bli sådana 

förrän muddring genomförts. Natur och Miljö bekym-

rar sig för hur lättvindigt muddringar ofta utförs. Vi 

anser att bristen på kunskap är det största problemet. 

Med denna skrift önskar vi råda bot på det problemet.

Grunda havsvatten som flador och glon har flera 

viktiga ekologiska funktioner. De samlar bland annat 

upp en stor del av den näring som annars skulle be-

lasta havet. Det innebär att grunda vatten är väldigt 
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Dikesvatten från åkrar kan i slutna flada-system få en 
mycket stark effekt på miljön. På bilden en svårt förorenad 

gloflada i Ekenäs skärgård, där mattor av lösliggande 
alger förkväver nästan all annan vegetation. 

produktiva, med en hög biologisk mångfald. Flera fis-

kar är direkt beroende av denna form av miljö under 

sin lektid. 

Natur och Miljö upplever den flata och otydliga lag-

stiftningen som ett stort problem. Muddringar regleras 

nu av vattenlagen av år 1961, men den ger utrymme 

för otaliga tolkningar. Natur och Miljö föreslår att 

muddringsärendet flyttas över till miljölagstiftningen.   

En fara med det nuvarande tillståndsförfarandet är 

att varje enskilt fall handläggs skilt för sig av  myndig-

heterna. Det finns exempel på att övervakningen ofta 

brister, och att det senare visat sig att många små 

muddringar fått förödande konsekvenser för enskilda 

vikar.

I skriften ges många lokala exempel på muddrings-

relaterade fenomen runt omkring i Svenskfinland. Det 

ges även exempel på hur man kan lösa problem utan 

maskinell muddring. Vår målsättning är förstås att vi 

finländare skall börja ta bättre hand om en miljö vi vär-

nar om, dvs havet och kusten. Dessvärre förefaller det 

vara svårt för oss människor att acceptera naturens 

egna processer, så som att landhöjningen successivt 

skapar nya grunda havsmiljöer. Vi hoppas att läsning-

en av denna text öppnar ögonen, och får dig att tänka 

efter en gång till när du planerar en muddring. 

Tom Gullberg 

Förbundsordförande för Natur och Miljö  
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1. GRUNDA HAVSVIKAR OCH HAVSBOTTNAR – EN UNIK OCH HOTAD DEL AV KUSTNATUREN

De grunda havsområdena längs Östersjöns kust utgör 

en unik helhet både med avseende på struktur, biologi 

och ekologisk funktion. Vid kusten kommer landhöjning-

en tydligast till uttryck i den ständigt pågående successio-

nen från öppna havsvikar till alltmera isolerade avsnör-

ningsstadier – flador, gloflador, glon och glosjöar – vilka 

slutligen växer helt igen och smälter samman med de 

omgivande landområdena. 

På gränsen mellan land och hav fungerar de grunda 

kustvattnen som ett filter för den näring som belastar 

havet från land. De har därmed en motverkande effekt 

på övergödningen av havet. Samtidigt gör den näring 

som anrikats i kustzonen att denna miljö blir synner-

ligen produktiv med hög biologisk mångfald. På en 

skala från bräckt till närapå sött vatten hyser de olika 

flada- och glostadierna artrika växt- och djursamhällen 

som är typiska för respektive stadium av isolation.

Kustzonens grunda havsbottnar kännetecknas av en 

vegetationsrikedom som inte förekommer på djupare 

eller öppnare vatten i Östersjön. Vegetationen utgör 

nyckelfaktorn för det övriga livet i dessa grunda mil-

jöer. De växtklädda bottnarna fungerar som livsmiljö 

och jaktmarker för bottendjur och för djur som lever på 

och av växterna. Ett flertal i brackvatten förekomman-

de sötvattensfiskar, såsom abborre, gädda och olika 

karpfiskar, är direkt beroende av dylika vegetationsrika 

miljöer under lektiden. De grunda bottnarna erbjuder 

också en varm, trygg och näringsrik plats för fiskyngel 

i ett för dem kritiskt livsskede. Fåglar med huvudsaklig 

hemvist i andra miljöer söker föda bland vegetationen 

i grunda havsmiljöer och i flyttningstider fungerar 

dessa vattenområden som viktiga rastplatser.

Närheten till bosättningar och mänsklig aktivitet på 

land och i hav placerar grunda kustvatten i ett utsatt 

Natursköna flador och glon bidrar genom sin speciella karaktär till hela skärgårds-
landskapets mångfald. På bilden den totalfredade Verkfladan vid Älgö i Ekenäs nationalpark. 
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Vattenväxter utgör nyckel-
faktorn för det övriga 
livet i grunda havsmiljöer. 
Abborren trivs bland 
kransalgerna, som 
funnit en fristad i flador 
efter att ha minskat eller 
försvunnit i öppnare 
vattenmiljöer.
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läge. De belastas kraftigt av näringsämnen, vilket leder 

till en betydande övergödning och en försämring av de 

grunda vattenområdenas i sig stora buffertkapacitet. 

Mekaniska ingrepp och störningar såsom muddring, 

båttrafik, vägbanksbyggen, dikning och dränering i 

grunda och isolerade havsområden rubbar ekosyste-

mets naturliga balans. Delar av kusten drabbas också 

av försurning till följd av ingrepp i sura sulfatjordar.

All näring kan inte omedelbart omsättas i produk-

tion, varför en stor del lagras i kustvattnens botten-

sediment. Då dessa rörs upp vid muddring eller till 

följd av ökad motorbåtstrafik, förstärks de negativa 

effekterna av övergödningen ytterligare. Större vatten-

växter förkvävs av snabbväxande trådalger, vilka 

gynnas av den ökade näringstillgången. Försämrade 

Människan förändrar 
strandmiljön bl.a. genom 

muddring, vägbanks-
byggen och dikningar, 

vilket har en kraftig 
inverkan på vatten-

naturen och land-
skapsbilden.
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ljusförhållanden på grund av stor produktion av växt-

plankton eller andra partiklar i vattnet hämmar tillväx-

ten av större vattenväxter och förhindrar förekomsten 

av dessa på djupare områden. Detta får även konse-

kvenser för djursamhällena på de grunda bottnarna.

Människan tycks inte kunna acceptera den natur-

liga utvecklingen i strandmiljön, dvs landhöjningen, 

utan försöker motarbeta den genom muddring. Den 

sammanlagda effekten av ingreppen hotar att förändra 

kustmiljön med en hastighet som vida överstiger den 

naturliga successionen. På lång sikt kan effekten vara 

allt annat än den önskvärda, dvs klart vatten och mins-

kad  uppgrundning, utan rentav den motsatta till det 

människan eftersträvat!



6 7

2. VARFÖR MUDDRAR MAN?

Begreppet muddring avser avlägsnande (maskinellt 

eller för hand) av bottensediment från ett vatten-

område samt placerande av muddermassor på land 

eller i havet. Enligt HELCOM:s rapportering (2002) 

muddras och dumpas det årligen omkring 1 miljon 

kubikmeter bottenmaterial på finländskt havsområde. 

Denna siffra bygger emellertid endast på registrerade 

muddringsfall och den verkliga mängden avlägsnat 

bottensediment är troligen betydligt större. Det är än-

damålsenligt att särskilja muddringsprojekt enligt de-

ras omfattning.

Småskaliga muddringar

Med småskalig muddring avser vi avlägsnande av 

bottensediment på upp till några hundra kubikmeter. 

Småskaliga muddringar inbegriper vanligen åtgärder 

som syftar till att förbättra förutsättningarna för sim-

ning eller båttrafik i strandens absoluta närhet. Det kan 

betyda muddring av mindre båtleder eller öppnande 

av lokaler som håller på att isoleras, fördjupning av 

strandpartier i förbindelse med småbåtsbryggor el-

ler badplatser i grunda vikar samt borttagande av tät 

vattenvegetation vid stränder eller vid utlopp till omgi-

vande vattenområden. I takt med att allt fler olämpliga 

stränder planeras för fritidsbostäder har behovet av 

småskaliga muddringar ökat dramatiskt.

Småskalig muddring utnyttjas även för olika former 

av vattenvård. Restaurering av förstörda fisklekplatser 

kan behöva försiktig grävning för att återställa fiskar-

nas vandringsleder, fördämning av utlopp för att säkra 

en tillräckligt hög vattennivå i ett glo, eller slåtter av ve-

getation i yngelproduktionsområden. Vattenvård kan 

även innebära avlägsnande av förstörda (giftiga eller 

näringshaltiga) sedimentlager med avsikt att förbättra 

vattenområdets kvalitet och användbarhet. 

Storskaliga muddringar

Muddringar av större omfattning innefattar grävarbe-

ten i samband med konstruktion och upprätthållande 

av större farleder, hamnbassänger och sandtäkter, ofta 

även på djupare vatten. Till samma kategori hör mudd-

ringar som utförs då bottenkonstruktioner för nya ut-

fyllningsområden anläggs. Dylika muddringsprojekt 

avlägsnar ofta tiotusentals kubikmeter muddermassa, 

stora hamnprojekt till och med flera miljoner kubik-

meter muddermassa.

Muddermassans volym står inte alltid i direkt pro-

portion till omfattningen av muddringens miljö-

konsekvenser. Bottenmaterialets kemiska och fysika-

liska egenskaper kan vara betydligt mera avgörande 

för muddringens inverkan på vatten- och / eller strand-

K A J SA  A P P E L G R E N

4Fiskens vandringsmöjligheter får inte äventyras 
vid muddring. Oaktsamhet kan även få konsekvenser 

för fiskemöjligheterna i området.
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miljön. Vilken tid på året muddringen utförs är också 

viktigt, liksom var muddermassan dumpas. Mudd-

rings- och dumpningsplatsens natur- och skyddsvär-

den påverkar de slutliga konsekvenserna av ett mudd-

ringsprojekt. 

Muddringsåtgärder kan få märkbara konsekvenser 

i ett känsligt område och den sammanlagda effekten 

av flera mindre muddringar kan vara anmärkningsvärd 

inom ett havsområde. Denna publikation fokuserar på 

muddringar i mindre skala, ett miljöproblem som fal-

lit i skuggan av flera storskaliga, samhällsekonomiskt 

viktiga hamnprojekt.

3. VAD SÄGER LAGEN OM MUDDRING?

Rätten att utföra småskaliga muddringsingrepp har 

länge uppfattats som självklar. Nuvarande lagstiftning 

ger var och en som lider men av uppslamning, grund 

eller annan därmed jämförlig olägenhet rätt att under 

vissa förutsättningar vidta åtgärder som behövs för att 

undanröja olägenheten och som är avsedda att för-

bättra vattendragets tillstånd och möjligheterna att 

nyttja det. 

4Muddring utförs ofta för att förbättra möjligheterna för 
simning eller båttrafik. I en vassbevuxen havsvik kan det 

medföra stora förändringar i strandmiljön.

3Valet av dumpningsplats för muddermassor är av stor 
betydelse för miljökonsekvenserna av ett muddrings-
ingrepp. Man bör sträva efter att förändra landskapet så 
lite som möjligt och inte muddra mera än vad som kan 
deponeras på den egna tomten; strandängar och strand-
lövskogar är biologiskt värdefulla områden.
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fastställd, utan varierar från kommun till kommun. 

Vanligen anses maskinellt utförda muddringsåtgärder 

vara av mer än ringa betydelse.

Vilka åtgärder kräver tillstånd?

Vissa muddringsåtgärder behöver tillstånd från det 

regionala miljötillståndsverket:
• storskaliga muddringsingrepp eller åtgärder som 

kan resultera i de i vattenlagen stipulerade negativa 

konsekvenserna (VL 1 kap. §§ 12-15, 19),
• deponering av muddermassor på vattenområde,
• muddring under vår- eller sommarhalvåret 

(då naturen är som känsligast för ingrepp),
• åtgärder som äventyrar att flador och glon på högst 

tio hektar bevaras i naturtillstånd,
• muddringsingrepp som medför förorening av ett 

vattendrag. 

En del åtgärder kan dessutom kräva åtgärdstillstånd 

eller tillstånd för miljöåtgärder enligt markanvänd-

nings- och bygglagen (§§ 126, 128).

Vattenlagen tolkas olika

Det nuvarande systemet har stora brister ur miljö-

vårdssynpunkt. Omfattningen eller betydelsen av ett 

muddringsingrepp kan inte definieras enbart utgående 

Muddringsrätten gäller emellertid inte åtgärder som 

bland annat:
• åstadkommer skadlig förändring av vattenområdet 

och dess funktion, 
• skadar fiskens vandringsmöjligheter och fisket 

i området, 
• betydligt minskar naturskönheten, trivseln jämte 

kulturvärdena i omgivningen, 
• försvårar användningen av allmän farled,
• förorsakar annan kränkning av allmänt eller enskilt 

intresse. 

Se vattenlagens (VL) 1 kapitel, §§ 12-15, 19, 30. På om-

råden som hör till Natura 2000-nätverket gäller även 

naturvårdslagens förpliktelser (§§ 65, 66).

Anmälan till miljömyndigheten

Enligt rådande bestämmelser skall alla muddrings-

åtgärder som inte är »av ringa betydelse« på förhand 

anmälas till den regionala miljöcentralen eller de kom-

munala miljövårdsmyndigheterna. Vattenområdets 

ägare eller samfällighetens delägare skall även un-

derrättas om det planerade ingreppet, men de kan 

inte direkt förhindra ingreppet. Gränsen (i kubikmeter 

muddermassa) för när en muddring anses överskrida 

omfattningen »av ringa betydelse« är inte enhetligt 
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Muddringar skall som regel 
utföras under vinterhalvåret, 
då konsekvenserna för 
växt- och djursamhällen 
kan minimeras.
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Rödbenan hör till de 
vadarfåglar som både häckar 
och söker föda i skyddade 
vikbottnar.
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från muddermassans storlek. En enhetlig tolkning och 

tillämpning av lagen i anknytning till muddring saknas. 

Vattenlagen är inte tillräckligt tydlig, vilket leder till va-

rierande tolkningar t.ex. av begreppet »åtgärd av ringa 

betydelse«. Lagtexten innehåller även kryphål, bl.a. 

angående ingrepp i flador (och glon). Skyddet gäller 

endast flador »i naturtillstånd«, vilket betyder dels att 

flador som redan muddrats kan muddras på nytt, dels 

att juvenila (förstadier till) flador kan muddras fritt in-

nan de uppnår skyddsstatus.

Vattenlagstiftningen är föråldrad och i behov av 

förbättring. Det finns ett uppenbart behov av en mera 

enhetlig linje angående tolkningen av vattenlagen, nå-

got som också efterlyses på myndighetshåll! Precise-

ring i fråga om ansvarsfördelning och anvisningar för 

muddringsutlåtanden har även efterfrågats.

4. MILJÖKONSEKVENSER AV MUDDRING

Vad sker i en muddrad vattenmiljö?

Den omedelbara effekten av muddring är att växt- och 

djursamhällen som lever på det muddrade området 

går förlorade. Indirekt och på längre sikt kan muddring 

i grunda havsområden ha långtgående konsekvenser 

för den omgivande vattenmiljön, även för artsamhäl-

len som inte befinner sig i direkt anslutning till de mil-

jöer där ingreppen görs. 

Miljöpåverkan i grunda havsmiljöer har sitt ursprung bl.a. i verksamhet som ökar havs-
områdets vindexponering och cirkulationsförhållanden: muddring, motorbåtstrafik och 
borttagande av vass. Vattnet blir grumligt, ljusförhållandena försämras och frigjord näring 
gynnar produktionen av växtplankton, påväxt- och trådalger på bekostnad av större vatten-
växter. Vegetationen slås ut, vilket får negativa konsekvenser för djursamhällena. T U U L I  M E R I L Ä I N E N

muddring

exponering, 
cirkulation

motorbåts-
     trafik

grumling

borttagande 
     av vass

växtplankton

förhöjda 
närsaltshalter

påväxt,
algmattor

allmän 
och lokal 
belastning

all 
exponering 
och cirkulation

förkvävning och 
utslagning av 
vegetation

konsekvenser 
för djur och växter

M I LJ ÖPÅVER KAN 
I  G R U N DA HAVSM I LJ Ö ER

exponering, 
cirkulation

exponering, 
cirkulation
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Kransalger bidrar till den mångfald av växt- och djurarter som är typisk för olika 
grunda havsmiljöer. På bilden fyra kransalgsarter: rödsträfse (Chara tomentosa), 
grönsträfse (C. baltica), hårsträfse (C. canescens) och borststräfse (C. aspera).
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Sämre sikt, mindre ljus

Mekaniska ingrepp på grunda havsbottnar försätter 

bottensediment i rörelse, vilket har en grumlande 

inverkan på vattnet. Grumligt vatten innebär sämre 

sikt för djursamhället och försämrade ljusförhållanden 

för vattenvegetationen. Vattenväxterna lider, eftersom 

fotosyntetiserande växter är beroende av ljusenergi 

för sin produktion. Sedimentpartiklar som virvlar upp, 

sjunker på nytt och »dammar ned« större vattenväxter 

har liknande menlig inverkan på tillväxten. Även 

kransalgen rödsträfse (Chara tomentosa) är speciellt 

känslig för dylika förändringar i sin livsmiljö och kan 

märkbart retirera eller försvinna helt från ett muddrat 

vattenområde.

Ökad exponering, mera cirkulation

Muddringsaktivitet i inloppet till isolerade vatten-

miljöer (såsom grunda vikar, flador och glon) ökar 

kontakten till det omgivande havet och gör det grunda 

vattenområdet mera utsatt för vind, vattenströmmar 

och organismer i havsområdet utanför. Vattencirkula-

tionen i det isolerade vattenområdet tilltar och kan på 

så vis förlänga effekten av muddring genom att konti-

nuerligt bidra med sedimentpartiklar och närsalter från 

sedimenten. Förändrade cirkulationsförhållanden kan 

ibland leda till oväntade och oönskade konsekvenser 

i form av kraftig anhopning av bottenmaterial på ett 

annat ställe i det muddrade vattenområdet. Ökad till-

strömning av havsvatten med högre salthalt och lägre 

temperatur påverkar artsamhällenas sammansättning 

i de mera isolerade vattenmiljöerna och medför på 

så vis att den naturliga successionen bryts och mil-

jön förlorar i ekologisk betydelse. Motorbåtstrafik och 

borttagande av vass har liknande inverkan på miljön i 

grunda havsområden.

Frigjord näring, större produktion

Störning i bottensedimenten frigör till sedimenten 

bundna näringsämnen, vilket gör att mera näring blir 

tillgängligt för biologisk produktion. Ökad närings-

tillgång främjar vissa delar av artsamhället på bekost-

nad av andra. Produktionen av växtplankton, tråd- och 
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5Kransalgen rödsträfse lider av sedimentpåläggning. 
I dåliga ljusförhållanden satsar algen på längdtillväxt och 
blir därför lång och skör. Vid ökad vattenströmning kan 
den försvagade algen lätt brista. Detta är en trolig orsak till 
att kransalgen rödsträfse minskat i muddrade 
områden.

3Sediment som vid muddring försätts i rörelse gör 
vattnet grumligt och bildar beläggning på vegetationen 
då det åter sjunker mot bottnen. Det grumliga vattnet 
försämrar ljusförhållandena för vegetationen. 
Bilderna visar kransalgen rödsträfse (Chara tomentosa) 
i en experimentell grumlingssituation.  

Trådalger utnyttjar näringen som frigörs vid muddring 
och kan förkväva övrig vattenvegetation på grunda 
bottnar. Nedbrytningen av trådalgsmattor förorsakar 
syrebrist på bottnarna.
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påväxtalger ökar till nackdel för de högre vattenväxter-

na, eftersom växtplankton och påväxtalger försämrar 

ljusförhållandena ytterligare. Större vattenväxter som 

gynnas av näringsrika förhållanden ökar sin produk-

tion och kan konkurrera ut känsliga arter. Hela vatten-

vegetationen kan således ändra struktur och samman-

sättning, vilket också har konsekvenser för fisk och 

andra djur på de grunda havsbottnarna. När de ökade 

mängderna trådalger skall brytas ner på bottnen kan 

syrebrist uppstå, till skada speciellt för fiskyngel och 

andra bottenlevande djur.

Gifter från förorenade sediment

Muddring i förorenade områden som har belastats 

med ämnen som är skadliga för naturen kan förorsaka 

stor skada då dessa ämnen frigörs från sedimenten 

och kommer ut i den fria vattenmassan. Dylik belast-

ning kan härröra exempelvis från skeppsvarv, sågverk 

eller annan industriell verksamhet. Längs kusten upp-

täcks alltjämt nya områden med förhöjda gifthalter i 

sedimenten. Småskaliga muddringar görs dock i regel 

i områden där inga sedimentprov har tagits. Speciellt 

skadliga är sådana ämnen som inte bryts ned (eller 

bryts ned mycket långsamt) i naturen och som anrikas 

i näringskedjans organismer. Till slut kan också män-

niskan, som befinner sig i ändan av näringskedjan, 

drabbas av dylika miljögifter.

MILJÖGIFTER  HOTAR PEMARVIKENS NATUR

Pemarviken i sydvästra Finland hotas av en muddring 

som enligt Pemar stads planer skall utföras i ett om-

råde med förorenat bottensediment. Avsikten med 

muddringen är att göra området mera tillgängligt för 

båttrafik. Pemarviken är ett biologiskt värdefullt havs-

område som omfattas av såväl Natura 2000-nätverket 

som av det nationella skyddsprogrammet för fågel-

rika havsvikar. Viken har drabbats av övergödning, 

vars negativa effekter troligtvis skulle förstärkas av en 

muddring i vikbottnen. Allvarligare än så är att miljö-

gifter, som härstammar från tidigare verksamma såg-

verk vid Pemar å, hotar komma ut i vattnet till följd 

av muddring. Natur och Miljö har protesterat mot 

muddringen och följt med utvecklingen i Pemarviken 

under flera år. Ärendet har bollats mellan staden, 

den regionala miljöcentralen, miljötillståndsverket 

(tidigare vattendomstolen) och högsta förvaltnings-

domstolen. Staden har till dags dato inte genomfört 

muddringen.  

Muddring kan 
inverka negativt 
på rekreations-
möjligheterna i 

kustmiljön.
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Förlorade livsmiljöer, ekologiska konsekvenser

Muddring kan ha allvarliga konsekvenser för vatten-

miljön. Grumling av vattenmassan, frigjord näring och 

en ökad exponering ger upphov till ofördelaktiga miljö-

förhållanden som kan förändra den grunda vatten-

miljön till den grad att dess ekologiska funktion på-

verkas. Detta tar sig uttryck bl.a. i förlorade livsmiljöer 

för såväl växter som djur. Även djur som söker föda 

och skydd i dessa miljöer påverkas negativt av de för-

ändrade förhållandena. Fiskstammarna lider då deras 

lekplatser och barnkamrar försämras eller förstörs. I 

fall där vattennivån sjunkit betydligt till följd av oför-

siktig muddring i utloppet till ett glo kan lokalens funk-

tion som yngelproduktionsområde gå helt och hållet 

förlorad. Ur ett biologiskt perspektiv existerar därför 

inga muddringar med endast »ringa« betydelse för 

miljön.

Rådande muddringsmentalitet hotar grunda havs-

bottnar längs hela kusten. Många små muddringar 

har en diffus övergödande effekt på skärgården som 

helhet. I något skede ger sig resultatet av förstörda fisk-

lekplatser och yngelproduktionsområden till känna, vil-

ket då får konsekvenser även för fisket. På västkusten 

har det ifrågasatts om nya glon och glosjöar på grund 

av omfattande muddringsverksamhet överhuvudtaget 

uppkommer utanför naturskyddsområden! Den nation-

ella effekten av ett flertal små ingrepp är påfallande 

stor.

Övriga konsekvenser

Muddring i grunda havsområden kan få negativa kon-

sekvenser för nyttjandet av området, för vattenuttag, 

yrkes- eller fritidsfiske. Mekaniska ingrepp kan också 

inverka på landskapsbilden och vattenområdets kul-

turvärden. Detta blir speciellt tydligt i samband med 

placeringen av muddermassor på land; en tekniskt 

sett väl utförd muddring kan ha märkbara brister när 

det gäller att beakta områdets landskapsbild. Ett stort 

antal småskaliga muddringar förändrar sammanlagt 

strandlinjen på ett bestående sätt, vilket kan inverka 

menligt på rekreationsmöjligheterna såväl i hav som 

på land.
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Glon och glosjöar är viktiga 

lekplatser för fisk i Österbotten

I Kvarkenområdet intar glon och glosjöar en speciellt 

viktig position som fisklekplatser. Avsnörningen från 

havet möjliggör en tidig uppvärmning av vattnet på 

våren. Tröskeln vid bäcken ut mot havet gör att den 

vegetationsrika strandzonen hålls täckt av vatten, vil-

ket erbjuder föda och skydd för fiskyngel. Under dylika 

fördelaktiga förhållanden kan fisken leka tidigare om 

våren i glon och glosjöar än i flador eller grunda havs-

vikar. Österbotten är ett område med påtaglig land-

höjning (närmare 1 m på hundra år), vars inverkan 

kan skönjas i ett förändrat kustlandskap. På flera håll 

har detta föranlett åtgärder med avsikt att gräva båt-

kanaler eller »förbättra« vattenutbytet i isolerade havs-

områden såsom flador och glon.

Mellanfjärden i Närpes och Bodvattnet i Björköby 

är exempel på muddringsfall där avsikten har varit att 

öka vattencirkulationen i ett glo och / eller att förbättra 

vandringsmöjligheterna för fisk. Konsekvenserna har 

dock varit en sänkt vattennivå, en tillbakagång från 

glo- till fladastadium (dvs. ökat inflytande av kallare 

havsvatten samt lågt vattenstånd om våren) och en 

omedelbar försämring av vattenområdets funktion 

som fisklekplats och yngelproduktionsområde. I vart-

dera fallet har man senare varit tvungen att täppa till 

de muddrade kanalerna för att återställa den ursprung-

liga vattennivån. I Bodvattnet har fiskens tillbakagång 

och senare återhämtning studerats med hjälp av prov-

fiske och yngelnotdragningar i och utanför gloet. 

Utan noggrann planering och förhandsutredning 

kan muddringsåtgärder i glon lätt få oönskat resultat. 

5. MUDDRINGSPROBLEMATIK FRÅN NORR TILL SÖDER

J
E

N
N

IE
 W

IK
S

T
R

Ö
M

J
E

N
N

IE
 W

IK
S

T
R

Ö
M



14 15

Problemet är att sådana ingrepp alltför ofta görs utan 

tillräcklig sakkunskap om vattendragets funktion eller 

utan närmare eftertanke vad gäller åtgärdens egent-

liga följder. Därför är det vanligt att muddringen över-

dimensioneras och tröskeln till gloet grävs bort, vilket 

gör att utloppet blir för stort och gloet mister sin vat-

tenlagringskapacitet. Såväl de som muddrar som över-

vakande myndigheter behöver mera information och 

större sakkännedom för att kunna göra en noggrann 

bedömning av muddringsåtgärdernas miljökonsekven-

ser och en laglighetsprövning som beaktar dessa.

Småskalig muddring har 

påverkat migrationen av fisk på Åland

På nordvästra Åland utfördes i slutet av 1970-talet ett 

muddringsingrepp i Gloet, en grund, delvis isolerad 

havsvik, vars funktion som fisklekplats och yngelpro-

duktionsområde hotades av uppgrundning. Avsikten 

var att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk till vi-

ken. Den igenvuxna mynningen till havet fördjupades 

till en cirka meterdjup ränna. Muddermassorna (upp-

skattningsvis kring 100 kubikmeter) deponerades invid 

rännan på uppgrundat vattenområde. Miljökonsekven-

serna av muddringen följdes upp av forskare vid Husö 

biologiska station. Viken har studerats med avseende 

på fisksamhällets biomassa, artsammansättning och 

migration före och efter muddringsingreppet. 

Ett dylikt muddringsingrepp har både för- och nack-

delar. Som fiskerestaurering var muddringen över-

dimensionerad, eftersom de flesta fiskarter behöver 

ytterst små vattenmängder för att ta sig fram till sitt 

lekområde. De rätta dimensionerna torde vara en 

bredd och ett djup om ca 30 cm. Enligt utförda under-

sökningar är det dock tydligt att muddringsåtgärden 

gjorde Gloet mera tillgängligt för fisk. Inom två år från 

muddringsingreppet hade fiskens migration in i och ut 

ur viken ökat närapå tiofalt. På tjugo år har en stadig 

ökning av fiskens biomassa observerats i Gloet. Detta 

är troligen en följd såväl av muddringen som av en 

allmänt ökande övergödning av havsområdet vid den 

åländska kusten.

Avgörande för Gloets vattenkvalitet torde vara att 

tröskeln mot havet lämnades kvar på insidan av den 

muddrade rännan. Dessutom grävdes rännan inte rakt 

utan i bukter, vilket kan ha minskat effekterna av en 

ökad exponering. Således blev vattnet inne i Gloet inte 

påfallande grumligt, varför t.ex. kransalgerna inte tog 

skada av ingreppet. Muddermassorna borde ha pla-

cerats på land, men frigjorda näringsämnen ser ut att 

ha bundits till vassvegetation vid vikens mynning och 

längs den muddrade rännan. 

Muddringen av Gloet är inget entydigt gott ex-

empel, sådana exempel existerar knappast. En dylik 

restaurering borde nämligen göras med ännu större 

R I G G E RT  M U N ST E R H J E L M

7De flesta fiskarter behöver påfallande litet vatten för att 
nå fram till sina lekområden. Utloppsbäcken till Mellan-
fjärden i Närpes är idag en väl fungerande fiskvandrings-
led som upprätthålls genom årlig rensning av växtlighet.

 7Restaureringar av fiskvandringsleder blir ofta över-
dimensionerade, vilket gör att glon kan förlora sin funk-
tion som lekområden för fisk. Mellanfjärdens grävda kanal 
är ett typiskt exempel på detta problem.

3Glofladan Solbacksfladan, ett av få kvarvarande 
fladastadier i fullkomligt naturtillstånd i Ekenäs skärgård.
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försiktighet; bästa resultat uppnås vanligen vid restau-

reringar som utförs med handkraft. Dessutom är det 

viktigt att noga överväga behovet av en dylik restaure-

ring. I ett område med andra tillgängliga fisklekplatser 

kan det vara bättre att låta naturen ha sin gång och låta 

det avsnörda vattenområdet växa igen. Landhöjning-

en sörjer nämligen också för att det med tiden uppstår 

nya isolerade havsmiljöer, förutsatt att inte människan 

griper in i utvecklingen!

Vegetationsförändringar har observerats 

på grunda bottnar i Västnyland

Den makroskopiska vattenvegetationen på grunda 

mjukbottnar i Pojoviken och i skärgårds- och kust-

trakterna kring Tvärminne och Ekenäs har studerats 

sedan slutet av 1800-talet. Särskilt intensiva studier 

har bedrivits på 1930- och 1940-talen och från 1970-

talet framåt. Liksom på många håll i Östersjön har 

man också i den västnyländska skärgården kunnat 

konstatera en allmän tillbakagång av vissa kransalgs-

arter, speciellt av den känsliga arten rödsträfse (Chara 

tomentosa), en typart som funnit en fristad i flador ef-

ter att ha minskat i öppnare vatten. Det är inte alltid lätt 

att urskilja orsakssammanhangen då man observerar 

förändringar i vattenvegetationen. Förändringar sker 

även på naturlig väg, som ett led i de isolerade vatten-

miljöernas morfologiska och botaniska succession.

Eutrofiering, dvs. ökad näringstillgång, är i många 

fall den bakomliggande orsaken till vegetationsföränd-

ringar. Vid sidan av eutrofieringen har olika former av 

mekaniska störningar också gett upphov till märkbara 

vegetationsförändringar på de västnyländska mjuk-

bottnarna. Muddring, motorbåtstrafik och borttagande 

av vass utgör sådana störningsmoment som bl.a. på-

verkar exponeringen och tillandningen i vattenområdet,

 samt bidrar med ytterligare näring och grumlighet.

Effekten av muddring är tydligast just i vattenmiljöer 

som håller på att avsnöras från havet, eftersom det i 

isolerade havsmiljöer finns stora mängder lagrat or-

ganiskt material i sedimenten. Grumlingseffekten kan 

bli bestående i sådana fall där en kontinuerlig expo-

nering eller en ökad båttrafik upprätthålls till följd av 

muddring. Vissa arter, såsom rödsträfse, missgynnas 

och kan försvinna, medan andra arter till en viss grad 

gynnas, t.ex. axslinga (Myriophyllum spicatum) och 

hornsärv (Ceratophyllum demersum). Den naturliga 

utvecklingen bryts och den störda vattenmiljön kan 

återgå till ett tidigare utvecklingsstadium. Lika ofta 

leder muddringar till avsaknad av vegetation på de 

djupare bottenpartierna, vegetation som annars skulle 

binda och filtrera näringspartiklar. Den sammanlagda 

effekten av ett ökat antal muddringsingrepp kan leda 

till diffus belastning som ytterligare accentuerar eutro-

fieringens negativa effekter i skärgården.

Muddringen av kanalen in till Gloet (Bergö, Finström) gjordes delvis i bukter och 
vikens tröskel mot havet sparades. Dylika försiktighetsåtgärder kan vara avgörande 
för att minimera de negativa konsekvenserna av en fiskerestaurering.
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Nationellt värdefull landskapsbild 

hotas av muddring i Pernå

Pernåviken klassificeras som ett nationellt värdefullt 

landskapsområde och omfattas till stora delar av 

Natura 2000-nätverket. Trots denna status finns det 

längs Pernåvikens stränder gott om exempel på mudd-

ringar som medfört negativa konsekvenser för såväl 

vattenmiljön som landskapsbilden.Typexemplet är det 

sorgliga slutresultatet av en muddring där mudder-

massorna placerats i vattnet eller vassen bredvid den 

muddrade rännan så att en lång vågbrytare eller vall 

Ett stort antal 
muddrade  
båtkanaler, kantade 
av vallar av mudder-
massa, har en 
avsevärd inverkan 
på landskapsbilden i 
skärgården. Strand-
linjens karaktär 
förändras totalt.
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5Förändringar i förekomsterna av kranslagen rödsträfse 
(Chara tomentosa) på 47 lokaler i den västnyländska 
skärgården från 1890-talet till år 2003. En negativ 
utveckling av populationerna dominerar. Denna består 
av framför allt försvinnanden, vilka främst skedde 
under andra hälften av 1900-talet. En minoritet av dem 
beror på naturliga orsaker, t.ex. landhöjning, medan 
de flesta sammanhänger med eutrofiering och mekanis-
ka  ingrepp såsom muddringar och avlägsnande av 
skyddande vassar.
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uppstått, i värsta fall på vardera sidan om rännan. Val-

len täcks så småningom av slyvegetation, och längs 

tätt bebyggda stränder med många båtrännor tar sig 

detta uttryck i långa »alléer« med tät björkskog sida vid 

sida. Strandlinjens karaktär förändras totalt.

En dylik placering av muddermassor styrs ofta 

av ekonomiska skäl; frakt och deponering av botten-

material någon annanstans kostar helt enkelt mera. 

Denna typ av muddringar godkänns dock inte av 

tillsynsmyndigheterna och inte heller miljötillstånds-

verket har (åtminstone gällande Pernå) gett dylika 

muddringar tillstånd just med hänvisning till inverkan 

på landskapsbilden. Myndigheternas kapacitet för 

övervakning är dock otillräcklig. Ett stort antal mudd-

ringar utförs utan vare sig anmälning eller tillstånd 

och nya båtrännor kantade av vallar uppkommer hela 

tiden.

Genom att muddra vill man ofta också totalt föränd-

ra gränsområdet mellan land och vatten och »förtyd-

liga« strandlinjen. Hela tomtens strandlinje muddras, 

muddermassorna placeras på stranden och stöds där-

efter upp med pålverk eller med raka stenmurar. Då 

man härefter anlägger en tät gräsmatta på de depone-

rade muddermassorna ända fram till stenmurens kant, 

finns det inget kvar av den naturliga stranden. Också 

denna typ av strandbyggnadsarbeten passar illa in i 

skärgårdens landskapsbild. Dessutom är sådana åt-

gärder till betydande skada för strandens biologiska 

funktion.
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Grunda fladabäckar om våren är havsörnens favoritfiskeplatser.
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6. VAD KAN MYNDIGHETERNA GÖRA?

Förbättra vattenlagen – flytta handläggningen 

av muddring till miljöskyddslagen!

Lagstiftningen som tillämpas vid muddring, dvs. i för-

sta hand vattenlagen från 1961, är föråldrad och bör 

förnyas i samband med revideringen av vattenlagen. 

Ett betänkande och förslag till ny vattenlag har lagts 

fram av justitieministeriets vattenlagskommission 

(16.6.2004). Vattenlagskommissionens förslag inne-

håller en del förbättringar, men Natur och Miljö anser 

att reformer bör gå mycket längre.

Definitionen av muddringsingrepp som en del av 

allemansrätten är problematisk. Natur och Miljö an-

ser att det är dags att slopa denna princip. För när-

varande kan vem som helst som anser sig lida men 

av uppgrundning vidta muddringsåtgärder, även på 

vattenområden som ägs av någon annan. Denna tra-

dition härstammar från en tid, då muddringar gjordes 

i mycket mindre skala, vanligen för hand och med ef-

fekter på vattennaturen som inte var så stora som idag 

då man med hjälp av effektiva maskiner snabbt kan 

förverkliga en omfattande muddring. Biologisk forsk-

ning har visat att muddring utgör ett betydande hot 

mot vattennaturen. För att uppnå ett effektivt skydd av 

värdefulla vattenmiljöer (fisklekplatser, grunda vikar, 

flada- och glostadier) borde muddringsåtgärder, likt 

annan miljöförstörande verksamhet, alltid förutsätta 

tillstånd. Handläggningen av muddringsåtgärder bör, 

enligt Natur och Miljö, flyttas från vatten- till miljö-

skyddslagen.

För att miljömyndigheter skall ha praktiska möjlig-

heter att övervaka, ge råd och anvisningar om pla-

nerade muddringar, bör alla muddringar anmälas på 

förhand. I dag finns här stora brister och inom mudd-

ringsbranschen råder en »vilda västern«-mentalitet. 

Uppskattningsvis var fjärde muddring genomförs 

oanmäld! Situationen är oacceptabel. Vattenlags-

kommissionen föreslår därtill en förkortning av anmäl-

ningstiden från nuvarande fyra till endast två veckor. 

Resultatet kunde bli en förskjutning från förebyggan-

de arbete till efterhandstillsyn, något som i praktiken 

endast kan lindra skadorna av felaktiga eller rentav 

lagstridiga ingrepp i kustmiljön och ytterst sällan åter-

ställa de naturvärden som förlorats.

Ett annat problem i samband med myndighetsöver-

vakningen är att miljökonsekvenserna av såväl små 
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Deponering av muddermassa bör alltid ske på torra land, 
eftersom detta bättre garanterar att den i sedimenten 
lagrade näringen avlägsnas från vattenmiljön. Mudder-
massa som placeras invid det muddrade området kan 
ge ifrån sig näring som rinner ut i vattnet och förorsakar 
övergödning.
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som stora muddringsingrepp bedöms och utvärde-

ras skilt för sig. Många muddringsingrepp inom ett 

begränsat område, t.ex. i en vik eller i en flada, kan 

medföra allvarliga sammanlagda konsekvenser för 

vattenmiljön. Detta bör beaktas i lagstiftningen. Eko-

system beaktar inte gränser för ägoförhållanden, utan 

fungerar som en helhet, där störningar kan komma att 

påverka och förändra hela systemet. Natur och Miljö 

efterlyser därför ett större helhetstänkande vid bedöm-

ningen av muddringar.

Deponering av muddermassa bidrar till de negativa 

miljökonsekvenserna vid muddring. Val av dump-

ningsplats är därför av stor betydelse. Förslaget till 

ny vattenlag tillåter fortfarande dumpning av mudder-

massa på vattenområde i fall där mängden är så liten 

att den »saknar betydelse«. Detta är problematiskt, 

eftersom dumpning av muddermassa i havet alltid 

har betydelse för vattenmiljön. Bl.a. frigörs närings-

ämnen ur muddermassan, vilket kan ha en eutrofie-

rande effekt. En förutsättning för att man i framtiden 

överhuvudtaget skall kunna godkänna dumpning av 

muddermassor är att effekterna beaktas mycket noga 

i varje enskilt fall. Om inte tillsynsmyndigheterna får 

tillräckliga resurser för denna bedömning, är det bätt-

re med ett entydigt förbud mot dumpning av mudder-

massor i havet. 
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Effektivera övervakningen

De regionala miljöcentralerna, som enligt förordning 

är de övervakande myndigheterna vid muddringar, 

har på många håll fördelat ansvaret och delegerat 

en del av övervakningsuppgifterna till de kommunala 

miljövårdsmyndigheterna. Ofta har övervakningen av 

småskaliga muddringar (t.ex. muddringar utförda av 

enskilda strand- och vattenägare) delegerats till kom-

munerna, vilket kan vara ändamålsenligt med tanke på 

de kommunala miljömyndigheternas lokalkännedom.

Även med en arbetsfördelning mellan kommunala 

och regionala miljömyndigheter är övervakningen av 

småskaliga muddringar i praktiken långt ifrån heltäck-

ande. Miljömyndigheterna saknar resurser för att följa 

upp muddringsanmälningar och i synnerhet för bevak-

ningen av alla oanmälda muddringsfall, som i många 

kustkommuner fortfarande utgör en ansenlig del av 

det totala antalet utförda muddringar. Den föreslagna 

förkortningen av anmälningstiden (se sid. 19) skulle 

avsevärt försämra nuläget och utesluta kommunala 

myndigheters och enskilda vattenägares möjlighet att 

värna om sina miljövårdsintressen. Miljöförvaltningen 

bör med andra ord stärkas såväl kommunalt som re-

gionalt.

På nationell nivå har intresset för småskaliga 

muddringar hittills varit obetydligt. Miljöministeriets 

riktlinjer för muddringar fokuserar på åtgärder i stor 

skala. En helhetsbild över muddringsproblematiken 

saknas. Redan länge har det funnits ett skriande be-

hov av riktlinjer för miljöanpassad muddringsteknik, 

men miljömyndigheterna har inte satsat resurser på 

att åtgärda detta behov. Den uppenbart oklara och in-

konsekventa tolkningen av lagen vid bedömningen av 

muddringars miljökonsekvenser är alarmerande. Flera 

muddringsfall, vars miljökonsekvenser varit uppenbart 

lagstridiga, men inte föranlett några som helst juridis-

ka åtgärder, har dokumenterats (bl.a. Wikström 2002). 
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Har det i lagen stadgade skyddet ett tillämpnings-

område i praktiken? Miljöskyddsaspekterna i vatten-

lagen har i många fall blivit tomma ord.

Varje muddringsfall skulle kräva en mångsidig be-

dömning med beaktande av ingreppets konsekvenser 

för områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden 

samt landskapsbild. Detta är resurskrävande arbete, 

i synnerhet då man i många fall saknar bakgrundsin-

formation om vattenområdet i fråga. Skolningstillfäl-

len och workshops på myndighetsnivå borde i högre 

grad betona muddringsaktiviteternas miljöaspekter. 

Fortbildning av personalen kan i kombination med 

ökade resurser göra en mera effektiv och trovärdig 

övervakning möjlig.

Beakta naturvärden i markplaneringen 

Enligt markanvändnings- och bygglagen (§ 72) får 

ett strandområde inte bebyggas utan en för området 

uppgjord byggnadsplan eller utan en vägledande ge-

neralplan. Undantagstillstånd för byggnadsrätt på 

oplanerade strandtomter beviljas dock fortfarande i 

rätt så stor utsträckning eftersom endast en liten del 

(ca 15 % år 2003, Strandén 2003) av landets strandom-

råden omfattas av en strandgeneralplan. Efterfrågan 

på strandtomter är stor, speciellt i södra och sydvästra 
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Muddringsåtgärder och vägbanksbyggen med uppenbart lagstridiga konsekvenser kan också 
slinka igenom all myndighetskontroll. Värdefulla fisklekplatser, flador och glon i naturtillstånd är 
skyddade enligt vattenlagen (kap 1, §§15 och 15a).

Finland, och exploateringstrycket på skärgården an-

märkningsvärt. 

Den stora efterfrågan gör att även sämre lämpade 

tomter säljs som strandtomter. Här avses tomter utan 

direkt strandlinje eller tillgång till öppet vatten, bl.a. 

områden långt inne i en grund vassbevuxen havsvik 

eller tomter invid en flada, vars naturliga kontakt med 

havet så småningom upphör pga. landhöjningen. 

Marknadsföring av dylika tomter som strandtomter 

medför ett ökat behov av ingrepp i mark- och strand-

miljön och förutsätter i många fall muddring, vilket 

ökar belastningen på kustmiljön. 

Natur och Miljö vill poängtera behovet av en mera 

långsiktig och ändamålsenlig markplanering, som även 

skulle motverka behovet av muddring i känsliga kust-

miljöer. Speciellt värdefulla naturområden (t.ex. olika 

fladastadier och viktiga fisklekplatser) borde invente-

ras grundligt och märkas ut som skyddade områden 

i landskaps- och strandgeneralplaner. Detta kunde ge 

ett mera effektivt skydd mot mekaniska ingrepp i kust-

miljön. Landskapsbilden borde även i övrigt få mera 

uppmärksamhet i planeringsfrågor; många småskaliga 

muddringar på ett och samma område splittrar på lång 

sikt strandlinjen och förändrar miljön avsevärt. Vilken 

bild vill vi föra vidare till kommande generationer?
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Kräv licens av muddringsentreprenörer!

De flesta muddringar utförs av särskilda företagare, 

entreprenörer, med synnerligen varierande bakgrund 

och insikt i muddringens miljöeffekter. Ansvarsfördel-

ningen mellan uppdragsgivare och muddringsentre-

prenörer är ofta diffus. Uppdragsgivaren borde alltid 

göra upp ett avtal med muddringsentreprenören för 

att förtydliga ansvarsfördelningen mellan parterna. 

På olika håll har man bedrivit lokala kampanjer med 

avsikt att öka medvetenheten om entreprenörernas del 

av ansvaret samt om miljökonsekvenserna av mudd-

ring. 

Det finns exempel på fall där såväl uppdragsgivare 

som muddringsentreprenörer bötfällts för oaktsam-

het och förstörande av miljön. Det slutliga ansvaret 

bör givetvis ligga hos uppdragsgivaren, men eftersom 

denna i regel är en lekman, bör muddringsbranschen 

ta ett större ansvar för miljökonsekvenserna av det 
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Muddringsentreprenörer har ett stort ansvar och bör 
därför även ha tillräckliga kunskaper om hur miljöeffekter 
skall beaktas vid muddring.
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arbete som utförs. En sakkunnig entreprenör skall 

inte enbart veta hur en tekniskt sett lyckad muddring 

kan utföras, utan även ha kunskap om hur man kan ta 

större hänsyn gentemot vattenmiljön. Fortbildning av 

entreprenörer kan avhjälpa detta.

För att miljöförvaltningen skall kunna säkerställa att 

entreprenörerna har tillräckliga kunskaper om miljö-

anpassad muddring och kunna erbjuda rådgivning, 

föreslår Natur och Miljö att ett licenskrav införs. 

Muddringar skulle få utföras endast av entreprenö-

rer med licens, som beviljas av miljömyndigheter till 

entreprenörer med dokumenterade kunskaper i hur 

man minimerar negativa miljöeffekter vid muddring. 

Detta skulle fungera som ett effektivt och med tiden 

även rutinmässigt verktyg för en skärpt myndighets-

övervakning i muddringsfall, något som även fram-

förts som en önskan från myndigheternas sida.

3Muddringsingrepp kräver 
oftast uppföljning och en 
del eftervård. I områden med 
sura sulfatjordar kan 
kalkning av muddermassor 
vara nödvändigt för att ny 
växtlighet skall kunna 
etableras på det deponerade 
bottenmaterialet.
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7. VAD KAN DU GÖRA?

Naturvård kan förbättra rekreationsmöjligheterna

Ur rekreations- och landskapsmässig synvinkel kan 

det i en isolerad havsvik eller flada ibland vara motive-

rat med naturvård av något slag. Då bör man i första 

hand utgå ifrån att bevara vattenområdets värde som 

fågel-, fisk- och växtlokal samt möjliggöra en naturlig 

utveckling för viken eller fladan. Samtidigt är det önsk-

värt att miljön tål en viss fritidsaktivitet. Avgörande för 

en lyckad naturvård är en god bakgrundskunskap om 

områdets naturtillstånd, en noggrann planering av 

eventuella åtgärder samt en regelbunden uppföljning 

av naturvårdens effekt på vattenområdet ifråga. Det är 

också skäl att på förhand göra klart att åtgärderna inte 

strider mot gällande miljölagstiftning.

För en isolerad havsmiljö kan det vara synnerligen 

viktigt att bibehålla lokalens vind- och vågskydd. Åt-

gärder som leder till ökad exponering (bl.a. muddring, 

storskalig slåtter av vass och kalhyggen) bör med 

andra ord undvikas (se kap. 4). För att minimera den 

mekaniska störningen av bottensedimenten kan man 

införa fartbegränsning för båttrafiken eller motor-

förbud i området. Utsläpp av näringsämnen (i hus-

hålls-, dränerings- eller tvättvatten) bör undvikas. 

Fågellivet kan befrämjas med hjälp av jaktförbud, und-

vikande av störning under häckningsperioden och 

uppsättande av holkar för sjöfåglar. Återskapande eller 

upprätthållande av en vegetationsrik strandmiljö gyn-

nar såväl fågel som fisk. Ett öppet strandängslandskap 

kan upprättas genom en välavvägd slåtter av vass och 

genom att införa strandbete.

Hur utföra en försiktig muddring?

Ibland kan en försiktig grävning vara berättigad, exem-

pelvis för att upprätthålla eller förbättra vandringsmöj-

ligheterna för fisk till och från en isolerad flada eller 

glosjö, vars mynning har vuxit eller hotar växa igen. 

För fiskens vandring kan det räcka med en cirka 30 cm 

bred, i krokar grävd ränna, något som bra kan göras 

med handkraft. Man bör även känna till förutsättning-

en för vattentillgång i fiskleden och om åtgärden kan 

ha märkbart positiv effekt på fiskens fortplantning.

Vill man bevara vattenområdets tillgänglighet för 

båtar är det bättre att anlägga en brygga än att mudd-

ra en båtkanal. En eventuell kanal bör dock grävas el-

ler skäras så att exponeringen påverkas så lite som 

möjligt, t.ex. så att kanalen anläggs snett mot vind-

riktningen och så att tröskeln vid fladans / gloets myn-

ning bevaras. Bottensediment bör avlägsnas under 

vinterhalvåret för att minimera konsekvenserna för 

växt- och djurliv. För att avlägsna näringsämnen, som 

finns bundna till bottensediment och vattenvegetation, 

bör deponering av muddermassa och avskuren vatten-

växtlighet alltid ske på torra land.

Muddringsingrepp kräver oftast också uppföljning 

och en del eftervård. Placeringen av muddermassor 

bör göras så att strand- och landskapsbilden inte 

nämnvärt förändras. Muddermassorna skall utjämnas, 

formas och eventuellt kalkas så att den nya växtlig-

heten kan etablera sig. Upprätthållandet av en restau-

rerad fiskvandringsled kan även kräva regelbundet 

upprepade vårdinsatser, såsom (årligt) borttagande 

av vegetation och dött organiskt material i utloppet. 

Det är i regel bättre med ett mindre ingrepp som sena-

re kan upprepas. Vid större ingrepp är det svårare att 

förutse konsekvenserna, vilka i värsta fall kan bli helt 

motsatta de förväntade.
Djur som betar på strandängar 
bidrar till ett öppet strandlandskap. 
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8. MUDDRA MINDRE!

Hur kan man åstadkomma en förändring? Natur och 

Miljö hoppas att den förnyade lagstiftningen skall 

kunna underlätta myndigheternas arbete med över-

vakningen av muddringsåtgärder. Markplaneringen 

bör i större utsträckning ta hänsyn till vatten- och 

strandmiljöns oersättliga naturvärden och ekologiska 

funktion. För detta ändamål behövs en omfattande 

kartering av de grunda havsmiljöerna och en enhetlig 

bedömningsgrund för skyddsvärdet av dessa. Forsk-

ning kring möjligheterna att restaurera redan förstörda 

vattenmiljöer bör även prioriteras.

Det är dock viktigt att inte skyffla över allt ansvar på 

myndigheter, forskare eller muddringsentreprenörer. 

Var och en av oss bär ett ansvar för vår kustmiljö. Att 

bo och verka vid kusten innebär också att anpassa sig 

till dess särdrag och föränderlighet. Landhöjningen är 

ett naturligt fenomen i skärgården och utgör till stor 

del grunden för det landskap vi vill njuta av, nyttja och 

leva i. Det finns en balans i successionen; en isolerad 

havsvik är inte ett vattenområde som automatiskt mår 

dåligt och som därför behöver »räddas« eller »för-

bättras« genom muddring. Låt landhöjningen ha sin 

egen, naturliga gång och de grunda bottnarna få ett 

bestående värde!  

Skäggdoppingen är en karaktärsart 
i grunda vassrika havsvikar.
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Natur och Miljö rf (NoM) är det finlandssvenska riks-

förbundet för miljövård i Finland. NoM är en oberoende, 

partipolitiskt obunden, ideell medborgarorganisation 

med målsättning att aktivt värna om miljön och verka för 

hållbar utveckling. Biologisk mångfald, skydd av skogar 

och Östersjön är några av de målsättningar NoM arbe-

tar för.

NoM bildar opinion, väcker debatt och informerar om 

miljövård och naturskydd genom kampanjer och projekt 

samt sakkunnigutlåtanden och frivilligverksamhet. Där-

till påverkar NoM planeringen av miljöpolitiken genom 

att arbeta som remissinstans och medverka i kommittéer 

och arbetsgrupper.

NoM ger även ut tidskriften Finlands Natur, arrangerar 

Ungdomens Miljöriksdag, bedriver Finlands första natur-

skola, Naturskolan i Sjundeå, samt arrangerar Miljö-

detektivernas verksamhet och läger. Därtill bedriver NoM 

ett flertal projekt.


