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1. Inledning
Havet är en del av Sundsvalls identitet och bidrar till att 
skapa nyttor och värden som är viktiga såväl för miljö 
och klimat som för invånare, besökare, föreningar och 
företag. Havet i Sundsvalls kommun används idag bland 
annat för kajakpaddling och långfärdskridskoåkning, 
för fritidsfiske och bad och för transporter av både gods 
och människor. För att havet ska kunna användas och 
utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt så behövs det mer 
kunskap om de nyttor, värden och intressen som finns i 
havsområdet. Sundsvalls kommun har därför tagit fram 
detta kunskapsunderlag som ska användas i kommunens 
framtida planering och utvecklingsarbete i havsområdet. 

Framtagande av planeringsunderlaget har medfinansierats 
genom statligt stöd i form av KOMPIS-bidrag från 
Havs- och vattenmyndigheten förmedlat av Länsstyrelsen 
i Västernorrland.

1.1 Planeringen av havet
För att havet även i framtiden ska kunna producera 
nyttor och tjänster och bidra till blå tillväxt i 
Sundsvalls kommun så är det viktigt att det används 
på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom en utvecklad 
havsplanering kan bättre avvägningar mellan olika 
intressen göras vilket kan bidra till att nå balans mellan 
bevarande och nyttjande av havet och de tjänster och 
värden som havet erbjuder. 

Svensk maritim strategi
2015 antog regeringen en strategi för att utveckla de 
maritima näringarna. Visionen för strategin är att 
åstadkomma konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara 
maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, 
minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

Nationella havsplaner
Under 2017 och 2018 pågår arbetet med Sveriges 
nationella havsplaner. Tre havsplaner tas fram, en för 
Bottniska viken, en för egentliga Östersjön och en 
för Västerhavet. Havsplanerna ska antas av regeringen 
senast år 2021. Enligt tidplanen för havsplanerna ska 
samråd om förslag till havsplaner hållas mellan februari 
och augusti 2018. Sundsvalls kommun ligger inom 
havsplaneområdet för Bottniska viken. 

Syftet med havsplanerna är att redovisa hur havet kan 
användas på ett effektivt och hållbart sätt så att både 
miljömål, näringslivspolitiska mål och sociala mål 
kan uppnås. Det övergripande målet är att havet ska 
utvecklas som en resurs för fler arbetstillfällen, ökad 
välfärd och livskvalitet. I havsplanerna eftersträvas en 
tydlig rumslig samordning av verksamheter, intressen 
och värden i havet. Det ska underlätta både för företag 
som vill använda havet och myndigheter som ska 
förvalta havet. På så sätt kan havsplanerna bidra till att 
öka förutsägbarheten för alla aktörer som har intressen i 
havet.

Parallellt med Sveriges arbete med havsplaner pågår 
även arbete med att ta fram havsplaner i Finland. Även 
de ska antas år 2021 och under 2017 arbetar finska 
myndigheter med att ta fram planeringsunderlag för 
havet.

Lagstiftning och direktiv
Utgångspunkten för den nationella havsplaneringen är  
EU:s ramdirektiv för havsplanering, havsmiljödirektivet 
och vattendirektivet som alla har införlivats i svensk 
lagstiftning. 

Ramdirektivet för havsplanering syftar till att 
åstadkomma en hållbar tillväxt av aktiviteter vid kusten 
och till havs och en hållbar användning av resurser. 
Enligt ramdirektivet ska havsplaneringen bland annat 
främja utveckling av energikällor och sjötransporter. 
Den ska också bidra till hållbar utveckling och tillväxt 
inom fiske- och vattenbruksnäringarna samt till att 
säkerställa bevarande, skydd och förbättring av miljö och 
klimattålighet i kust- och havsområdena. Ramdirektivet 
för havsplanering har införlivats i svensk lagstiftning 
genom havsplaneringsförordningen (2015:400) som 
antogs 2015.

Utgångspunkten för havsmiljödirektivet är att den 
marina miljön i Europa ska skyddas, bevaras och 
om möjligt återställas. Det övergripande syftet är att 
bevara biologiska mångfald och skapa variationsrika 
och dynamiska hav som är rena, friska och produktiva. 
Havsmiljödirektivet har införlivats i svensk lagstiftning 
genom havsmiljöförordningen (2010:1341) som antogs 
2010.

Vattendirektivet syftar till att skydda och förbättra 
kvaliteten och statusen på alla vatten i EU. 
Vattendirektivet omfattar inte havsvatten men har 
betydelse för ekosystem i havet eftersom att havet 
påverkas både direkt och indirekt av vad som sker på 
land. Direktivet har införlivats i svensk lagstiftning i 5 
kapitlet miljöbalken (1998:808) och ligger till grund för 
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster. 

Blå tillväxt
Blå tillväxt är ekonomisk tillväxt som har anknytning 
till kust- eller havsmiljön. Fiske, vattenbruk, sjöfart 
och turism är exempel på blå tillväxt-verksamheter 
med utvecklingspotential. För en hållbar blå tillväxt  
behöver verksamheter förläggas så att konflikter och 
påverkan på miljön undviks.
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Planeringen av havet i Sundsvall
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den 
långsiktiga användningen och utvecklingen av den 
fysiska miljön. Den ska också ge vägledning när beslut 
ska tas om hur mark- och vattenområden ska användas.

Eftersom Sundsvall är en kustkommun så innebär 
det att översiktsplanen även omfattar havsytan en 
nautisk mil (1852 m) från den så kallade baslinjen ut 
till territorialgränsen 12 nautiska mil (cirka 22 km) 
från baslinjen. Det gör att kommunens översiktsplan 
kommer att överlappa med den statliga havsplanen 
för Bottniska viken inom det område som ligger inom 
territorialgränsen. Kommunens havsområde och 
överlappsområdet med den statliga havsplaneringen 
redovisas i kartan på nästa sida. Eftersom att kommunens 
och statens planering överlappar så är det viktigt att 
översiktsplanen ger tydlig vägledning för användning, 
utveckling och hänsyn i havet. Det gör att eventuella 
konflikter mellan den statliga havsplanen och 
kommunens översiktsplan kan undvikas och att strategier 
och riktlinjer kan samordnas. 

När översiktsplanen för Sundsvalls kommun togs 
fram så saknades ett heltäckande kunskapsunderlag 
för hela kommunens havsområde. Sedan tidigare 
finns ett detaljerat kunskapsunderlag för kusten med 
fokus på strandområden och havet innanför öarna. 
Planeringsunderlaget för havet ska fungera som ett 
komplement till kustplanen vid framtida revideringar av 
översiktsplanen. 

Geografisk avgränsning
Fokus för detta planeringsunderlag är ekosystemtjänster, 
intressen och värden i havsområdet. Havet påverkas 
dock inte bara av vad som sker på och under havsytan 
utan även av vad som sker på land och vid kusten. 
Beskrivningen av ekosystemtjänster, intressen och värden 
utgår därför ifrån nedanstående uppdelning.

1. Användningen av havet  
Hur havet används eller tas i anspråk påverkar havets 
ekosystem och förmåga att skapa ekosystemtjänster. Vad 
gäller hur havet används strävar planeringsunderlaget 
mot att vara heltäckande.  

2. Förhållanden och användning på land  
Havets ekosystem påverkas av förhållanden och 
aktiviteter längs kust och på land på sätt som kan 
påverka havets ekosystem och förmåga att skapa 
ekosystemtjänster. Vad gäller förhållanden och 
användning på land så beskriver planeringsunderlaget 
de förhållanden på land som bedöms ha störst påverkan 
på havets ekosystemtjänster, och som kommunen kan 
påverka genom den övergripande planeringen. 

3. Påverkan på land  
Det finns ekosystemtjänster i havet där tjänsten kommer 
till nytta även på långt avstånd från havet och det finns 
användning långt ifrån havet som påverkar havets 
ekosystem. Vad gäller påverkan på land så beskriver 
planeringsunderlaget vissa viktiga förhållanden vad gäller 
ekosystemtjänster och påverkan som har sin upprinnelse 
på land.

Exempel på planeringsdokument och underlag som berör 
havet.
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LINDAS FIGUR ÖVER HAVSPLANERINGEN!

Bilden visar hur kommunal och statlig planering överlappar i havsområdet.
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1.2 Ekosystemansats och 
ekosystemtjänster
Arbetet med planeringsunderlaget har utgått 
från en ekosystemansats och identifiering av 
viktiga ekosystemtjänster i havet. Det innebär att 
planeringsunderlaget belyser havens ekosystem som 
producent av olika nyttor för människan. Det handlar 
exempelvis om produktion av livsmedel, syre och 
atmosfäriskt vatten. Havet upprätthåller även för 
människan livsviktiga funktioner genom reglering av luft, 
klimat och övergödning. Havet erbjuder även tjänster 
som skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation 
och kulturhistoriska värden. Flera av de tjänster som 
havet producerar är också värdefulla för näringslivet. 
Det handlar exempelvis om transporter av gods och 
människor, tillgång till processvatten samt tjänster 
kopplade till turism- och besöksnäring. Att havet är 
värdefullt för oss människor förstår vi också om vi tittar 
på var vi bor. Kustområden utgör bara några få procent 
av landytan i världens länder men mer än en tredjedel 
av världens befolkning bor längs kusten. I Sverige bor 
hälften av alla invånare inom en mil från kusten. 

Exempel på värden som skapas av ekosystemen i havet 
ges i State of the baltic sea (Helcom, 2017). I rapporten 
beräknas värdet av rekreation runt Östersjön uppgå till 
cirka 15 miljarder euro per år. Sveriges del av värdet 
uppskattas till cirka 4,4 miljarder euro. Ett allt mer 
intensivt användande av havet leder dock till ett ökande 
tryck på havens ekosystem och de tjänster som de 
skapar. I rapporten från Helcom uppskattas att det runt 
Östersjön försvinner rekreationsvärden som motsvarar 
1-2 miljarder euro varje år på grund av försämringar av 
den marina miljön. Sveriges del av värdeförlusten uppgår 
till cirka 300-400 miljoner euro (Helcom, 2017). Källa: Miljödepartementet.

Att utgå från en ekosystemansats i planeringen och 
användningen av havet innebär ett mer systematiskt 
sätt att tänka kring havets ekologi och bevarande och 
utveckling av de tjänster, intressen och värden som finns 
i havet. Genom att havets ekosystem studeras utifrån ett 
helhetsperspektiv, istället för att enskilda delar studeras 
för sig, så nås en både bredare och djupare förståelse av 
hur ekologiska, sociala och ekonomiska värden hänger 
samman. 

Med bättre kunskap och förståelse kan bättre beslut 
fattas om hur havet ska användas och utvecklas så att en 
långsiktigt hållbar utveckling inom ekosystemets gränser 
kan uppnås. 
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Kategorisering av ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kan delas in i olika kategorier. I 
Millennium Ecosystem Assessment (se faktaruta till höger) 
delas tjänsterna in i fyra kategorier: producerande, 
reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster. 

Producerande tjänster är de livsmedel, det material 
och den energi vi får från ekosystemen. Reglerande 
ekosystemtjänster är de processer i ekosystemen som 
exempelvis renar luft och vatten och reglerar giftiga 
ämnen. Kulturella ekosystemtjänster är de tjänster som 
skapar upplevelser. Det handlar exempelvis om möjlighet 
till rekreation och fritidsupplevelser, inspiration och 
vetenskapliga upptäckter. De stödjande tjänsterna är de 
ekosystemtjänster som skapar förutsättningar för att de 
andra ekosystemtjänsterna ska fungera.

Ur ett ekosystemtjänstperspektiv är det viktigt att förstå 
var en tjänst skapas och var nyttan av tjänsten uppstår.  
I havet skapas många tjänster under havsytan som vi har 
nytta av både ovanför ytan och på andra platser än i just 
havet. Genom att beskriva och skapa en bild av tjänsten 
och nyttan, var tjänsten finns och var nyttan uppstår, så 
kan vi bättre förstå konsekvenserna av de olika sätt på 
vilket havet kan användas och utvecklas. 

Figuren illustrerar hur havets ekosystem kan producera 
tjänster där nyttan uppstår i havet (1), tjänster där nyttan 
uppstår inom en del av ett område på land (2) och tjänster 
där nyttan uppstår inom ett större område på land (3).

Ekosystemtjänster – naturens 
gratistjänster
Ekosystemtjänster är de produkter och nyttor 
som människor får från naturens ekosystem och 
som bidrar till vårt välbefinnande. Begreppet fick 
genomslag år 2005 efter forskararbetet Millenium 
Ecosystem Assessment som visade på hur över hälften 
av de undersökta ekosystemtjänsterna världen 
över håller på att gå förlorade eller utnyttjas på ett 
ohållbart sätt. 

EU har antagit målstrategin att förlusten av 
ekosystemtjänster ska stoppas till år 2020.  I Sveriges 
nationella miljömål anges att betydelsen av biologisk 
mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 
år 2018 ska vara allmänt kända och integreras i 
ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar 
och andra beslut i samhället där det är relevant.

Läs mer:
Millennium Ecosystem Assessment
www.millenniumassessment.org 

Ekosystemtjänster från svenska hav, status och 
påverkansfaktorer. 
Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:12

Ekosystemansatsen som strategi i havsplanering - 
tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen. 
Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:14

Ecosystem services in MSP (marine spatial planning)
Nordic Council of Ministers, 2017 

1.

2.

3.
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Identifiera och värdera ekosystemtjänster
Naturvårdsverkets Guide för värdering av ekosystemtjänster 
(Naturvårdsverket, 2015) har använts som stöd i arbetet 
med att identifiera och värdera ekosystemtjänster i 
havet i Sundsvalls kommun. I guiden finns en steg-för-
steg-metod för värdering av ekosystemtjänster och en 
rekommenderad arbetsgång i sex analyssteg: från syfte, 
till värdering och återblick. När syftet med analysen är 
bestämd ska identifiering av ekosystemtjänster göras med 
utgångspunkt i en bruttolista över tjänster. 

Havs- och vattenmyndigheten listar 23 ekosystemtjänster 
i svenska hav (Havs- och vattenmyndigheten, 2015). 
Det är denna lista som har använts som bruttolista vid 
identifiering av ekosystemtjänster i havet i Sundsvalls 
kommun. I planeringsunderlaget redovisas det urval av 
ekosystemtjänster som anses vara mest relevanta och 
viktiga för kommunen att ta hänsyn till i den framtida 
planeringen och utvecklingen av havet. 

Ekosystemtjänsterna redovisas även geografiskt i detta 
planeringsunderlag. Tjänsterna redovisas under tematiska 
områden som på ett tydligare sätt anknyter till hur 
allmänna intressen vanligtvis behandlas och redovisas 
i planeringssammanhang. Tjänsterna beskrivs på en 
övergripande nivå och har värderats kvalitativt. Det 
innebär att tjänsternas värde och nytta uttrycks och 
beskrivs i kvalitativa termer med ord. 

Sundsvallsfjärden. Foto: Axel Thorén, Tyréns AB

Ekosystemtjänster i svenska hav enligt Havs- och vattenmyndigheten, 2015. De ekosystemtjänster som listas i fet stil är de som 
bör prioriteras i kommunens havsplanering och som redovisas i detalj nedan.
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Anledningen är att fiskodlingar i hög grad är onaturliga 
bland annat genom att fisk planteras och att foder 
tillförs utifrån. Fisken från fiskodlingar är därför inte en 
”naturlig” produkt eller tjänst från ekosystemet. Fodret 
är också ett resursmässigt problem eftersom en stor 
mängd fisk används för att producera det fiskmjöl som 
används som foder.

Förutsättningarna för havet i Sundsvalls kommun 
att tillhandahålla livsmedel presenteras i avsnitt 3.2 
Naturresurser.

Tillhandahållande av råvaror
Råvaror som människan generellt kan nyttja från 
havet är fisk till djurfoder, kylvatten till industrier, 
och byggmaterial i form av sand, grus och sten från 
havsbotten.

Fisk som djurfoder är påverkat av utfiskning på samma 
sätt som fisk för livsmedel. Om fiske för foder bedrivs 
på rätt sätt så kan det dock ha positiv påverkan på fiske 
för livsmedel. Exempelvis kan rätt utformat fiske av 
skarpsill gynna torsken (Havs- och vattenmyndigheten, 
2015). I Havs- och vattenmyndighetens bedömning 
från 2015 bedöms råvaror som tjänst i Bottniska viken 
ha god status tack vare att samtliga strömmings- och 
skarpsillbestånd har god miljöstatus. 

Vatten är en annan råvara som finns i havet. Flera stora 
industrier ligger idag vid kusten och ett antal av dessa 
företag har uppgett att de använder havsvatten för 
kylning.

Förutsättningarna för havet i Sundsvalls kommun 
att tillhandahålla råvaror presenteras i avsnitt 3.2 
Naturresurser.

1.3 Havets ekosystemtjänster
Nedan beskrivs de ekosystemtjänster som havet skapar.  
Havs- och vattenmyndighetens rapport Ekosystemtjänster 
från svenska hav - status och påverkansfaktorer som 
publicerades 2015 har legat till grund för beskrivningen.

Producerande ekosystemtjänster 

Tillhandahållande av livsmedel 
Havet förser människan med livsmedel i form av 
fisk, skaldjur, musslor och alger. Fiske som näring är 
globalt sett en viktig inkomstkälla för många. Dock 
bedöms idag 90 % av världens fiskbestånd vara fullt 
utnyttjade eller överfiskade (FAO, 2014). Fisk som 
livsmedel och ekosystemtjänst är starkt beroende av 
andra ekosystemtjänster, både för att fisken ska kunna 
födas och leva i ekosystemet men också för att fisken 
ska kunna vara lämplig som livsmedel (med avseende på 
exempelvis miljögifter). Lek- och uppväxtområden är 
viktiga för att fiskbestånd och arter ska få möjlighet att 
fortplanta sig och växa. Näringsvävarnas dynamik och 
primärproduktion reglerar också arters förekomst och 
överlevnadsförmåga.

Fiskodlingar står för en stor andel av den fisk som 
konsumeras och exporteras i Sverige. Fiskodlingarna 
är dock även förknippade med risker för negativ 
miljöpåverkan eftersom att de kan bidra till övergödning, 
skapa konkurrens om det fysiska utrymmet i havet, 
sprida sjukdomar och försämra förutsättningar för 
vilda arter om fisk rymmer från odlingar. I detta 
planeringsunderlag behandlas inte fiskodlingar som en 
ekosystemtjänst. 

Tillhandahållande av genetiska resurser
Genetiska resurser avser både det genetiska material som 
behövs för att upprätthålla den biologiska mångfalden 
och det material som kan användas i produkter som 
exempelvis läkemedel, kosmetika och hälsopreparat. 
Ett exempel på en sådan resurs är alginat från brunalger 
som är en konsistensgivare och kan hittas i produkter 
som glass, schampo, tandkräm, målarfärg, yoghurt och 
djurfoder.

Antalet produkter och patent som härstammar från 
havets organismer ökar varje år. I Sverige befinner sig 
utvinning av genetiska resurser på forskningsstadiet och 
det pågår ingen utvinning av genetiskt material i stor 
skala i varken Sverige eller i Sundsvalls kommun.

I kommunens hav och havsnära miljöer finns genetiskt 
unika arter viktiga att värna. Vildlaxen i Bottniska viken 
har uppvisat en positiv utveckling de senare åren och i 
Ljungan finns Ljungalaxen, en genetiskt genuin laxstam. 
Bottenviksmalört, en unik art för Bottenviken som ingår 
i EU:s habitatdirektiv, växer på sandig mark vid havet 
och gynnas av förhållanden på sandstränder som bildas 
tack vare landhöjningen. 

Eftersom ingen utvinning görs, bedömer Havs- och 
vattenmyndigheten statusen för ekosystemtjänsten som 
god i alla svenska vatten. Men i takt med att biologisk 
mångfald minskar så minskar även de genetiska 
resurserna och möjligheten att utvinna dessa i framtiden.
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Tillhandahållande av resurser för läkemedel-, 
kemi-och bioteknologiindustri
Förutom de resurser som nämnts under råvaror och 
genetiska resurser kan havet även bidra med resurser 
till läkemedels-, kemi- och bioteknologiindustri. 
Havs- och vattenmyndigheten (2015) nämner lim 
och rostskyddsmedel från blåmusslors proteiner och 
utveckling av organisk bottenfärg som exempel.
Utvinningen i svenska hav sker dock inte i någon större 
utsträckning och befinner sig på forskningsstadiet.  

Utsmyckningar
Havet erbjuder material till konst, design och andra 
typer av utsmyckningar. Drivved, sjöstjärnor, snäckor, 
polerade stenar och glasbitar spolas upp på stränder och 
blir på så sätt tillgängliga att ta tillvara. Användandet av 
material för utsmyckning kring Sundsvallskusten sker 
inte i sådan utsträckning att ekosystemtjänstens status är 
hotad. Att samla material för utsmyckningar kräver att 
stränder är tillgängliga och att människor vill vistas där. 
På så vis kan tjänsten kopplas till områden med höga 
rekreations- och vistelsevärden.  

Energi
Havet är plats för flera typer av möjligheter att utvinna 
energi; olja och gas från havsbotten, havsbaserad 
vindkraft och vågkraft och havsbaserad bioenergi. Havs- 
och vattenmyndigheten avgränsar ekosystemtjänsten 
energi från havet till bioenergi, då det är den enda 
energiform som härstammar från själva ekosystemet. 

Biologiskt växtmaterial kan användas för att framställa 
biogas. I havet handlar det om exempelvis musslor, vass 
och fiskrens. Längs Sveriges västkust finns förutsättningar 
att odla till exempel musslor och sjöpungar för 
biogasframställning. 

Sjöpungar finns dock inte i Bottenhavet och även 
om blåmusslor lever i Bottenhavet så har de en 
mycket långsammare tillväxt på grund av de lägre 
saltkoncentrationerna. Dessutom krävs en stabil salthalt 
vilket gör att odlingar behöver ligga så långt ut till havs 
att det i dagsläget är svårt att få någon lönsamhet. 

Sundsvalls förutsättningar för energiutvinning till havs 
presenteras i avsnitt 3.7 Energi.

Blåmusslor Foto: Andreas Trepte, Wikimedia commons
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Reglerande ekosystemtjänster

Luft- och klimatreglering
Av solljuset som träffar jordens yta absorberas den största 
delen av haven. I haven omvandlas solljusets energi till 
värme vilken sedan transporteras med vattenströmmar 
och på så sätt bidrar till att skapa ett gynnsamt klimat 
på många delar av jorden. Havet har även en förmåga 
att reglera gasutbyte med atmosfären vilket påverkar 
bindning och produktion av kväv- och syrgas.

Sedimentkvarhållning
Erosion är den process som ”nöter” på havsstränder 
genom vågor, is, förändringar i vattennivå eller andra 
fysiska processer. Erosion är en naturlig och ständigt 
pågående process men kan skapa problem för bebyggelse, 
turism och andra strandnära aktiviteter. 

Havets ekosystem har förmåga att hålla kvar sediment 
i kustnära zoner och på så sätt förhindra erosion av 
grunda bottnar och havsstränder. Även förmågan 
till sedimentkvarhållning på djupare havsbottnar är 
viktig i områden där bottnarna påverkas av exempelvis 
bottentrålning och vågkrafter. Strandvegetation kan 
begränsa erosionsprocesser genom att dämpa effekten av 
vågor, vind och andra fysiska störningar. I grundområden 
kan tång och andra makrofyter och musselbankar stilla 
rörelser och öka kvarhållning i viss mån. 

Bottenvegetationens utbredning begränsas av tillgången 
till solljus och påverkas negativt av det grumliga vatten 
som övergödning orsakar. Mobila bottendjur kan 
förvärra erosionen genom att röra upp sediment från 
bottnar. Dessa bottendjur missgynnas generellt av 
miljögifter och hög belastning av organiskt material. 
I anslutning till farleder och båthamnar är svallvågor 
ett vanligt problem därför att såväl yngel, växter som 

finpartikulärt bottenmaterial transporteras bort. 
Livsmiljön för fisk och bottendjur förändras därför 
ofta till det sämre i sådana områden. Förmågan till 
sedimentkvarhållning på djupare havsbottnar är viktig 
där dessa påverkas av exempelvis bottentrålning. 

Kusterosion ökar när havsnivåer höjs. I Sundsvalls 
kommun där havsnivåhöjningen beräknas komma ifatt 
landhöjningen vid år 2100 kommer höjningen först 
då att inverka på kusterosionen. Däremot kan fler och 
starkare stormar, till följd av klimatförändringar, ge en 
ökad kusterosion.

I Sundsvalls kommun finns förutsättningar för erosion 
utmed stränderna i södra Njurunda, Essvik, Svartvik, 
Stockvik, inre delar av Sundsvallsfjärden, Johannedal, 
Sundsbruk och på norra Alnön, enligt Klimat- och 
sårbarhetsanalys, från Länsstyrelsen 2010 (Sundsvalls 
kommun, 2011). 

Reglering av övergödning
Kväve och fosfor är naturligt förekommande i havet 
och är en förutsättning för biologisk produktion. 
Så kallad algblomning i sjö och hav är i grunden 
naturliga processer. Men en stor del av det kväve och 
fosfor som idag finns i Östersjön härstammar från 
mänskliga aktiviteter. Skogsbruk, jordbruk, trafik, 
industrier och avlopp tillför näringsämnen till havet. 
På land gör näringsämnena nytta då de kan användas 
som gödningsämnen. I vattenmiljöer uppstår problem 
eftersom att en för hög koncentration av näringsämnen 
leder till ökad tillväxt av växtplankton och fintrådiga 
alger, vilket rubbar näringsvävens dynamik. Den ökade 
produktionen gör att stora mängder växtplankton 
vissnar och sjunker till botten där nedbrytning 
sker. Nedbrytningsprocessen är syrekonsumerande, 
och när syret minskar vid bottnarna frigörs fosfor 

från bottensedimenten vilket leder till ytterligare 
övergödningssymptom. Övergödningssymptom visar 
sig oftast i form av en ökad förekomst av algblomning 
i ytvattnet. I delar av Östersjön uppstår numera 
återkommande blomning av giftiga cyanobakterier 
(blågröna alger) under sommartid. 

Havets ekosystem har en inneboende förmåga att 
minska effekterna av övergödning. Det kan ske på flera 
sätt. Dels genom att näringsämnen tas upp i fisk och 
andra vattenlevande organismer som sedan fångas och 
på så sätt för ut näringsämnena ur ekosystemet. Dels 
genom att näringsämnen transporteras med strömmar 
till världshaven som generellt har mindre problem med 
övergödning, och genom att näringsämnen tas upp i 
växter, bakterier och alger som sjunker till botten när de 
dör.

Delar av Bottenhavet har problem med övergödning. 
I kustvattnen uppnår mindre än hälften av 
vattenförekomsterna god ekologisk status enligt 
fastställda miljökvalitetsnormer. De trösklade fjärdarna 
i kommunen drabbas årligen av syrebrist. Massafabriker 
och pappersbruk står för merparten av de industriella 
utsläppen av näringsämnen till svenska kustvatten. 

Övergödning är en högt prioriterad fråga för allt 
miljöarbete som berör Östersjön. Regleringen av 
övergödning är inte en tjänst som går att förbättra, 
belastningen av näringsämnen behöver helt enkelt 
minska. Det innefattar hur vi utformar dagvattensystem, 
reningsverk och avlopp och hur vi bedriver jordbruk, 
skogsbruk och andra industrier.
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Våtmarker fungerar som kväve- och fosforfällor och 
kan bidra till att behålla mer vatten på land. Det stärker 
den biologiska mångfalden och ökar buffertförmågan 
(resiliensen) vid miljöförändringar. 

Rovfisk har en reglerande effekt på 
övergödningssymptom. Ökad mängd rovfisk kan 
både minska övergödnings symptomen och höja 
rekreativa värden. Det kan åstadkommas genom 
habitatförbättrande åtgärder som anläggning av 
kustnära våtmarker och risvassar,  genom att värna 
om vandringsvägar i vattendrag, men även genom 
begränsning av fiske.  

Biologisk reglering
Biologisk reglering innefattar de biologiska mekanismer 
i havet som begränsar miljöstörande effekter. 
Sjukdomar kan drabba både ekosystemens organismer 
och människor. Strukturer och processer i havet kan 
förhindra överlevnad och spridning av virus och 
parasiter. Patogener är organismer som kan orsaka 
sjukdomar, till exempel parasiter som Giardia och 
Cryptosporidium. Dessa smittar genom avföring och om 
de sprids till havet från avlopp eller gödslad mark kan de 
orsaka diarrésjukdomar hos människor. 

Sådana sjukdomar kan komma att öka i Sverige i 
framtiden, delvis på grund av klimatförändringar 
men framförallt på grund av ökad avrinning från 
jordbruksmark och hushåll. Biologisk reglering 
innefattar också rovdjurs kontroll av bytesdjur och andra 
organismer i näringsväven. Övergödningssymptom i 
Östersjön har medfört att antalet rovfiskar minskat, 
och att deras bytesfisk ökat, vilket har försvagat den 
biologiska regleringen. Statusen för ekosystemtjänsten är 
idag god men på lång sikt överskrider samhällets behov 
vad havet kan hantera. 

Reglering av giftiga ämnen 
Gifter i havet påverkar ekosystemets organismer, 
människors vilja att vistas i och nära havet samt 
ekonomiska värden som fiske. Havet har en förmåga 
att reglera negativa effekter av giftiga ämnen på flera 
sätt: genom att bryta ner giftiga ämnen till mindre 
giftiga, genom att binda gifterna till partiklar som sedan 
sedimenterar på botten eller genom att de exporteras till 
mindre förorenade världshav. Slutligen så kan, precis som 
med näringsämnen, giftiga ämnen tas upp av fiskar och 
andra organismer som sedan förs bort från ekosystemet. 

Flera ämnen som vi idag känner som giftiga har 
tidigare släppts ut mer eller mindre medvetet. Även om 
belastningen av dessa ämnen minskat finns ämnena 
kvar i ekosystemet och kan anta olika mer eller mindre 
farliga former. Muddring av havsbottnar kan exempelvis 
röra upp giftiga bottnar. Precis som för flera andra 
ekosystemtjänster i havet, så överstiger samhällets behov 
havets förmåga att hantera påverkan. Att fisk från 
Bottenhavet idag överskrider gränsvärden för dioxiner 
satta ur ett hälsoperspektiv är en indikator på detta. Det 
är även viktigt att vara medveten om risken att de ämnen 
vi idag släpper ut, i framtiden kan visa sig vara giftigare 
än vad vi har kunskap om i dag. Därför bör alltid 
försiktighetsprincipen tillämpas. 
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Kulturella ekosystemtjänster 

Rekreation
Rekreation är de aktiviteter vi utför för att återhämta 
oss och koppla av. Rekreation kopplad till havet kan 
omfatta allt ifrån att blicka ut över en solnedgång eller 
ta en promenad längs stranden till mer äventyrliga 
aktiviteter som kajakpaddling eller dykning. Ur ett 
ekosystemtjänstperspektiv är det viktigt att förstå vilka 
egenskaper och funktioner i havet som gör det möjligt 
och attraktivt att utöva rekreation och friluftsliv. För att 
det ska vara attraktivt att använda havet för rekreation 
bör det exempelvis vara vara fritt från gifter, från 
övergödningsymptom och från biologiska sjukdomar. 
Rik biologisk mångfald och artrikedom gör havet mer 
intressant, ger oss inspiration och lockar oss att upptäcka 
och ta del av djur- och växtliv. Förutsättningarna för 
rekreation och övriga kulturella ekosystemtjänster i och 
vid havet i Sundsvalls kommun presenteras under avsnitt 
3.4 Friluftsliv och rekreation. 

Estetiska värden
Havet skapar estetiska värden som berikar vår upplevelse 
av havet. Havs- och vattenmyndigheten (2015) listar 
flera exempel: vågors form, skummande och brusande, 
solnedgångar till havs, havsströmmar som möts, stillhet, 
en spegelblank vattenyta, blanka isar, flytande isflak, 
flygande sjöfåglar, simmande havsfiskar och däggdjur 
eller färgen i det djupa havsvattnet. 

Upplevelsen av havets estetik är i hög grad en personlig 
upplevelse som påverkar var vi väljer att spendera vår 
tid, var vi väljer utöva våra fritidsaktiviteter men också 
var vi väljer att bo: utsikt över vatten värderas generellt 
högt när människor väljer var de ska bo. Estetiken 
påverkas generellt negativt av giftiga ämnen och oljespill, 
nedskräpning och övergödning.

Vetenskap och utbildning
Havet har under lång tid utforskats av människan och är 
en viktig miljö för olika vetenskaper. Ändå är stora delar 
och funktioner av havets ekosystem outforskade. För att 
kunna ta hand om ett ekosystem krävs både kunskap om 
hur det ska göras och förståelse för varför det är viktigt. 
En stor del av jordens havsbottnar är ännu inte kartlagda. 
Att ha kunskap om vad som finns i havet idag är viktigt 
för att förstå vad som är viktigt att bevara för framtiden.

Havsrelaterad forskning kan bedrivas vid universitet 
och högskolor. Även förskolor, grundskolor och 
andra utbildningsformer kan använda sig av 
havet i undervisning. Svenska muséer, djurparker, 
hembygdsgårdar och liknande inrättningar bidrar också 
till kunskapsbyggande kring havet. 

Solnedgång vid havet. Foto: Ronnie NordströmFritidsfiskare vid stilla havsyta. Foto: Ronnie NordströmBeachvolleyplan på Alnön. Foto: Ronnie Nordström
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Kulturarv
Kulturarv är alla de lämningar, både materiella och icke-
materiella, som berättar något om vår mänskliga historia. 
Antalet kulturlämningar i haven är färre än de på land 
men är i gengäld ofta väl bevarade tack vare avsaknaden 
av skeppsmask i det bräckta vattnet i Bottenviken. 
Sverige har ett spännande kulturarv under vatten. De 
svenska farvattnen har genom århundradena varit flitigt 
trafikerade. Kulturlämningarna innefattar spår från 
forntida fiske och sjöfart samt spår från världskrigen, 
framförallt genom skeppslämningar (vrak) men även 
medeltida hamnar, fartygsspärrar och hela samhällen. 
Fiskehamnar och fiskelägen kan också inkluderas i 
kulturarvet och som en ekosystemtjänst då de har varit 
och är beroende av havets ekosystem och tjänster i form 
av livsmedel.

Inspiration
Havet är över stora delar av världen en stor 
inspirationskälla till kultur. Dikter, sångtexter, målningar 
och böcker inspireras av eller utspelar sig i havsrelaterade 
miljöer. Inspiration kan även räknas som en tjänst i 
marknadsföring för till exempel båtresor eller havsnära 
vistelser eller boenden. Möjligheten att inspireras av 
havets ekosystem är knutet till havets förmåga att skapa 
estetiska värden men är egentligen inte beroende av att 
direkt vistas i havets närhet.

Naturarv 
Naturarv, ett begrepp i Världsarvkonventionen, utgör 
ett naturvärde vi lämnats från tidigare generation och 
som vi överlämnar till nästa generation. Sverige har idag 
ett världsarv kopplat till havet, utsett av Unesco – Höga 
Kusten/Kvarkens skärgård. 

Lämningar av gammal pir. Foto: Ronnie Nordström

I Sundsvalls kommun finns naturmiljöer med koppling 
till havet som i framtiden eventuellt kan utgöra ett 
naturarv, exempelvis Brämön med sina många naturtyper 
och artrika flora, och Norra Alnön med unika vulkaniska 
bergarter.
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Stödjande ekosystemtjänster

Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp
Haven är en viktig komponent i cykler och kretslopp 
för vatten, syre, kol, kväve, fosfor och salt. Globalt 
producerar haven ungefär hälften av allt syre på planeten 
och absorberar cirka en fjärdedel av all koldioxid. 
Havet lagrar 50 gånger så mycket koldioxid som 
atmosfären. Dock kan förhöjd tillförsel av koldioxid 
till havet orsaka försurning vilket kan få ödesdigra 
ekologiska konsekvenser. Över hela jorden påverkar 
klimatförändringar vattencykeln och havsnivåer väntas 
stiga på grund av minskad vattenhållning i ismassor och 
på land. Det kommer även att påverka övriga kretslopp 
då egenskaperna för vattnet som bärare av andra ämnen 
förändras. Ökad nederbörd kan till exempel bidra till 
lägre salthalter vilket påverkar förekomsten av vissa arter. 
Syrgashalten är en viktig fråga för Östersjön där syrefria 
djupbottnar brett ut sig vilket ödelagt livsmiljöer för flera 
organismer. Problematiken härstammar från övergödning 
vilken orsakats av tillförseln av kväve och fosfor till 
haven.

I Bottenhavet har än så länge inte skett någon större 
utbredning av syrefria bottnar, men utsläpp och läckage 
av kväve och fosfor är en viktig fråga att hantera där all 
typ av mänsklig aktivitet pågår. 

Primärproduktion
Primärproduktion avser i huvudsak det vi vanligen kallar 
fotosyntes, det vill säga omvandlingen av koldioxid 
och vatten till kolhydrater och syrgas med solljus 
som energikälla. Primärproduktionen i havet sker i 
fastsittande växter och alger samt friflytande växt- och 
bakterieplankton. Dessa utgör även föda och skydd 
för organismer eller kommer till nytta i gödning eller i 
livsmedel för mänskligt bruk.

Primärproduktion är en ekosystemtjänst som man i 
motsats till de flesta andra tjänster inte vill ha för mycket 
av. Förhöjd primärproduktion är ett vanligt symptom 
på övergödning eller annan störning i näringsväven. 
På grund av mänsklig tillförsel av näringsämnen 
är primärproduktionen förhöjd i stora delar av 
Östersjön. Tillförsel av näringsämnen kan också ändra 
artsammansättningen bland primärproducenterna genom 
att vissa arter gynnas mer än andra.

Upprätthållande av näringsvävarnas dynamik
Näringsvävar beskriver samverkan mellan organismer i 
ett ekosystem. Något förenklat består komponenterna 
i näringsväven av producenter, konsumenter och 
nedbrytare. Producenterna är de växter, bakterier och 
alger som använder fotosyntes (primärproducenter) 
som omvandlar oorganiskt material till organiskt. 
Konsumenterna (växtätande, djurätande eller allätande 
djur) kan i sin tur tillgodogöra sig det organiska 
materialet och/eller producenter i tidigare led. 
Nedbrytarna är de som bryter ner organiskt material 
utan fotosyntes. 

Dynamiken och samverkan gör att påverkan i en del av 
näringsväven kan få konsekvenser i andra delar, men 
även i naturliga och opåverkade system är förhållanden 
i näringsvävarnas dynamik inte stabila. Rubbningar 
i näringsväven sker när viktiga grupper i väven ökar 
eller minskar i andel. Exempelvis kan överfiske av 
rovfisk leda till ökat antal mindre fiskar. När de mindre 
fiskarna som äter djurplankton eller bottendjur ökar i 
antal, minskar mängden djurplankton och bottendjur. 
Djurplankton har i sin tur växtplankton som föda. 
När djurplankton minskar så ökar därför mängden 
växtplankton, vattnet blir grumligare och den för 
ekosystemet viktiga bottenvegetationen minskar. En 
minskad mängd bottendjur gör att fintrådiga alger 
breder ut sig på större vattenväxters bekostnad. När 
stora mängder växtplankton och trådalger bryts ned 
vid botten förbrukas syrgas och syrebrist uppstår. 
Vid syrebrist försvinner bottendjuren och anaeroba 
bakterier breder ut sig. Bakterierna gör att fosfor som 
bundits till sedimenten läcker ut i vattnet och bidrar till 
övergödningen. 

Ett sätt att häva den onda spiralen som uppstår kan 
vara att förvalta fiskbestånden så att rovfisk gynnas. 
Det har visat sig kunna ha lika stor positiv effekt som 
åtgärder som görs på land för att minska tillförseln 
av näringsämnen (Östman m fl., 2016). Generellt är 
statusen för fisk, bottenfauna och livsmiljöer i Östersjön, 
och i havet utanför Sundsvalls kommun, problematisk 
vilket påverkar näringsvävarnas dynamik negativt. Ett 
exempel är försämrad rekrytering av varmvattengynnade 
arter, som abborre och gädda, till följd av ökad mängd 
storspigg. Storspiggen konkurrerar ut dessa arter genom 
att äta upp deras yngel, rom och föda och har kommit 
att reglera mängden rovfisk i stora delar av Östersjön 
istället för tvärtom. 
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Upprätthållande av biologisk mångfald
Biologisk mångfald, eller biodiversitet, handlar om 
variationsrikedomen bland levande organismer och 
innefattar mångfald inom arter, mellan arter och 
av ekosystem. Nya arter upptäcks hela tiden i havet 
och mycket kvarstår ännu att utforska. Biologisk 
mångfald är en förutsättning och ett stöd för de flesta 
andra ekosystemtjänster. Att studera och analysera 
biologisk mångfald kan både göras i stor skala där hela 
landskap och habitat studeras, eller i mindre skala där 
populationer och gener istället studeras. 

Globalt riskerar klimatförändringar att leda till stor 
påverkan på artsammansättning och livsmiljöer både 
på land och i havet. Idag är det dock övergödning och 
överuttag av fisk som leder till den största påverkan 
på havets biologiska mångfald i Sverige. Även fysiska 
störningar som muddring, byggande i vatten, trålning 
och båttrafik påverkar livsmiljöer och biologisk mångfald 
i havet.

Upprätthållande av livsmiljöer
Livsmiljöer skapas av biologiska, fysiska och kemiska 
komponenter som alla är viktiga förutsättningar för att 
arter ska kunna utvecklas och bestå. Den marina miljön i 
Sundsvalls kommun inkluderar åtta olika naturtyper som 
definieras inom arbetet med Natura 2000: sublittorala 
sandbankar, estuarier, blottade ler- och sandbottnar, 
laguner, stora vikar och sund, rev, skär och små öar och 
smala östersjövikar. 

Människan påverkar havens förmåga att upprätthålla 
livsmiljöer genom bland annat övergödning, trålning, 
fysisk påverkan från båthamnar, bryggor, vägbankar 
och muddring, utfyllnader, giftutsläpp och utsläpp av 
hormonstörande ämnen och mikroplaster. 

Även sjöfarten har en fysisk påverkan när stora fartyg 
eller propellrar skapar vattenrörelser som leder till 
erosion av bottensediment. Rörelser i sedimenten kan 
vara negativt när rörelsen ändrar den fysiska strukturen 
i livsmiljöerna men även positivt när rörelsen kan bidra 
med en ökad syresättning i bottensedimenten. Sjöfarten 
kan också inverka genom att införa främmande arter som 
kan påverka livsmiljöer.
 
Upprätthållande av ekosystemets resiliens 
Resiliens är ett begrepp som beskriver ett systems, 
i det här fallet havets ekosystems, förmåga att tåla 
miljöförändringar och återhämta eller anpassa sig till 
förändring efter en störning. Ekologisk resiliens innebär 
en sorts buffertförmåga som hjälper naturen att stå emot 
och klara av störningar. Störningar kan vara både enstaka 
punktstörningar eller en mer långverkande stress. I ett 
havsekosystem kan punktstörningar exempelvis vara 
förorenande utsläpp eller parasitangrepp. Långverkande 
stress utgörs av klimatförändringar, övergödning eller 
ackumulering av föroreningar. 

Vissa störningar riskerar att göra intrång på ett sätt som 
gör att värden i ekosystemet i grunden förändras eller 
går förlorade. Om ett system förändras av en störning 
kan det övergå till ett nytt stadie som kan vara mindre 
önskvärt ur ekologisk, ekonomisk eller social synvinkel. 
Ofta innebär det en övergång till ett artfattigare system, 
som är irreversibel. Ett exempel på en systemövergång 
är den omvandling som skett i Östersjön där långvarig 
belastning från näringsämnen till slut har fått systemet 
att tippa över och skapat bottendöd. I Bottniska viken 
anses ett systemskifte skett i och med invasionen av 
havsbortsmaskar (Marenzelleria spp.) 

Estuarier
De områden där vikar mynnar i havet och som delvis 
omges av land kallas för estuarier. I estuarier är 
salthalten lägre än i det omgivande havet.

Ett system med låg resiliens har större risk att drabbas 
av störningar. Artrikedomen kan alltså sägas vara havets 
livförsäkring. Ett hav som innehåller flera beståndsdelar 
som utför samma funktion, ger en bättre försäkring 
att funktionen kan utföras även om havet påverkas 
av en störning. Olika beståndsdelar reagerar olika 
på förändring och störningar. Exempelvis, om art X 
påverkas men inte art Y, kan art Y förhoppningsvis 
kompensera för art X försvagning. Finns bara art X är 
risken större att funktionen i havet inte kan bibehållas.



16

1.4 Havets ekosystemtjänster 
i Sundsvall
I detta avsnitt presenteras det urval av ekosystemtjänster 
som anses relevanta för havet i Sundsvalls kommun. 
De prioriterade ekosystemtjänsterna har valts ut baserat 
på status för tjänsten i Sundsvalls kommun, samt 
kommunens möjlighet att påverka tjänsten positivt eller 
negativt.

PRIORITERADE PRODUCERANDE 
EKOSYSTEMTJÄNSTER I SUNDSVALL
Av de producerande ekosystemtjänsterna bedöms 
tre vara särskilt relevanta för kommunens planering 
idag. Fisk för livsmedel är den producerande tjänst 
som framför allt nyttjas i Sundsvalls kommun 
idag. Jämfört med andra delar av Sverige bedrivs 
yrkesfiske i liten utsträckning i kommunen. Även 
råvaror som ekosystemtjänst nyttjas, bland annat 
genom industriers intag av kylvatten. Uttag av fisk 
och skaldjur anses möjliga inom ramen för FN:s och 
Sveriges mål om hållbar blå ekonomi. Det är okänt 
i vilken utsträckning havet i Sundsvalls kommun 
används för utsmyckningar. Ekosystemtjänsten 
bedöms ändå som relevant då den även skänker 
stränder estetiska värden och gör dem intressanta 
för rekreation.
 
(x)Tillhandahållande av livsmedel 
(x)Tillhandahållande av råvaror
(x) Utsmyckningar
(  ) Tillhandahållande av genetiska resurser
(  ) Energi
(  )Tillhandahållande av resurser för läkemedel-,  
kemi- och bioteknologiindustri

Havet i Sundsvalls kommun nyttjas idag inte för 
utvinning av energi, genetiska resurser eller för 
läkemedel-, kemi-, och bioteknologiindustri. Genom 
att skydda livsmiljöer för djur och växter så 
värnas havets möjligheter att producera resurser, 
vetenskapliga värden och biologisk mångfald. På så 
sätt kan tjänsterna nyttjas i framtiden och bidra till 
blå tillväxt.

Kommunens geografiska läge innebär dåliga 
förutsättningar för odling av exempelvis musslor, 
och alger för framställning av biobränslen.  Andra 
möjligheter att nyttja havet för energiproduktion 
beskrivs under 3.6 Energi.

PRIORITERADE REGLERANDE 
EKOSYSTEMTJÄNSTER I SUNDSVALL
Av de fem reglerande ekosystemtjänsterna anses 
två vara relevanta i kommunens planering. Mänsklig 
aktivitet är en källa till övergödning och utsläpp av 
mer eller mindre giftiga eller farliga ämnen. För att 
stärka havets förmåga till reglering av övergödning 
och giftiga ämnen är den mest effektiva lösningen 
att minska belastningen av dessa ämnen till havet.  
Hur belastningen ska minska är en relevant fråga att 
hantera inom ramen för kommunens planering.

(x) Reglering av övergödning
(x) Reglering av giftiga ämnen
(  ) Sedimentkvarhållning
(  ) Biologisk reglering
(  ) Luft- och klimatreglering

Sedimentkvarhållning och erosion anses inte vara 
ett stort problem i kommunen men aktiviteter som 
fartygsrörelser, exploatering och muddringar kan 
komma att påverka havets förmåga att hålla sediment.

Luft- och klimatreglering är komplexa och globala 
processer som kommunen, oavsett lokala åtgärder, 
har svårt att påverka. De för kommunen relevanta  
aspekterna av biologisk reglering hanteras inom 
tjänsterna Upprätthållande av näringsvävarnas dynamik 
och Reglering av övergödning. 
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PRIORITERADE KULTURELLA 
EKOSYSTEMTJÄNSTER I SUNDSVALL
Alla sex kulturella ekosystemtjänsterna anses vara 
relevanta för kommunens planering. Inget område 
för naturarv finns utpekat inom kommunen idag men 
möjligheter till naturarv samt närheten till naturarvet 
Höga kusten gör ändå att värdet av tjänsten bör 
uppmärksammas, då det skulle kunna användas till 
fördel för besöksnäringen även i Sundsvalls kommun. 
Övriga kulturella tjänster beskrivs överlappande i 
avsnitten 3.3 Kulturmiljövärden samt 3.4 Friluftsliv 
och rekreation.

(x) Rekreation
(x) Estetiska värden
(x) Vetenskap och utbildning
(x) Kulturarv
(x) Inspiration
(x) Naturarv

Kulturella ekosystemtjänster har stor potential 
att nyttjas i mycket högre utsträckning än idag av 
besöks- och turistnäringen i kommunen.

Konstverket ”Gryning” av Linnéa Jörpeland i Inre hamnen i 
Sundsvall. Foto: Anton Brännvall, Tyréns AB

Drivved kan användas som utsmyckning. 
Foto: Ronnie Nordström

PRIORITERADE STÖDJANDE 
EKOSYSTEMTJÄNSTER I SUNDSVALL
Av de sex stödjande ekosystemtjänsterna anses 
fyra vara relevanta för kommunens planering. 
Biogeokemiska kretslopp är komplexa och 
globala processer som kommunen i sig inte kan 
påverka. Däremot kan utsläpp av fosfor, kväve och 
koldioxid hanteras men hanteras då på annan skala 
under andra ekosystemtjänster. Detsamma gäller 
primärproduktion som ekosystemtjänst där tjänsten 
i sig inte går att påverka men där den viktigaste 
påverkansfaktorn som berör primärproduktion 
hanteras i tjänsten Reglering av övergödning.
Upprätthållande av näringsvävarnas dynamik, 
biologisk mångfald, livsmiljöer och ekosystemets 
resiliens i kommunen beskrivs vidare i 2.2 Naturliga 
förutsättningar och 3.1 Naturmiljövärden. 

(x) Upprätthållande av näringsvävarnas dynamik
(x) Upprätthållande av biologisk mångfald
(x) Upprätthållande av livsmiljöer
(x) Upprätthållande av ekosystemets resiliens
(  ) Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp
(  ) Primärproduktion





2.  HAVET I SUNDSVALL – FÖRUTSÄTTNINGAR
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2. Förutsättningar 
I denna del beskrivs mänsklig aktivitet i kust- och 
havsområdet kortfattat ur ett historiskt perspektiv. 
Denna del innehåller även en mer omfattande 
beskrivning av de naturliga förutsättningarna för växt- 
och djurliv och ekosystem i havet i Sundsvalls kommun. 

2.1 Mänsklig aktivitet
Sundsvalls läge vid kusten har haft stor betydelse för 
kommunens utveckling och för möjligheterna för 
både människor och näringsliv att finnas och verka 
i Sundsvalls kommun. Havets historiska betydelse 
kan läsas och uttydas i ett stort antal fornlämningar i 
form av exempelvis rösen, stensättningar, sjömärken, 
kompassrosor och vårdkasar. Det finns även flera 
äldre fiskelägen som idag utgör attraktiva miljöer som 
utvecklas för friluftsliv och besöksnäring. 

I Sundsvalls kommun finns även ett flertal äldre 
industrimiljöer i form av gamla järnbruk, skeppsvarv, 
sågverk och massafabriker. Att havet är djupt och att det 
finns möjlighet att transportera stora mängder gods med 
båt har varit viktigt för utvecklingen av de industriella 
verksamheterna av vilka flera bedrivs ännu idag och är 
fortsatt viktiga för kommunens utveckling. 

De industriella verksamheternas långa närvaro och 
kontinuitet märks inte enbart i den byggda miljön. Även 
under havsytan har industrierna lämnat spår exempelvis 
genom att orenat avloppssvatten släppts ut under lång 
tid, vilket har bildat så kallade fiberbankar. Det har även 
förekommit dumpning av tunnor till havs vars innehåll 
kan vara skadligt för ekosystemen i havet om det sprids.
I Västernorrland är 31 % av kuststräckan exploaterad 
inom 100 m från stranden, endast Skåne och 

Stockholm har en högre andel exploaterad kust. 
Möjligheter att kunna bo och vistas vid kusten har gjort 
Sundsvall till en attraktiv kommun att både bo i och 
besöka. Exploateringar vid kusten kan dock påverka 
livsmiljöer för djur och växter genom ökade utsläpp av 
näringsämnen och återkommande behov av muddring 
för fritidsbåtar och bryggor.

Havets historiska användning har således stor betydelse 
för vilka möjligheter som finns att använda och utveckla 
kusten och havet idag, något som är viktigt att tänka på 
när vi tar beslut om havets framtida användning. 

2.2 Naturliga förutsättningar
Bottenhavet hör till Östersjön som är ett hav med 
speciella förutsättningar och ett ekosystem i ständig 
förvandling. Sedan senaste istiden har större delen av 
den svenska kusten successivt rest sig och bildat nya 
grundområden i samma takt som gamla försvunnit. 
Salthalten har sedan istiden växlat mellan perioder med 
högre salthalt och mer utsötade perioder. Förändringarna 
i salthalt gör att nuvarande ekosystem är ungt och att 
förekommande arter i regel är antingen sötvattensarter 
eller marina arter som anpassat sig och lever på gränsen 
av sin toleransnivå vad gäller salthalt. 

I några få fall har för Östersjön unika, så kallade 
endemiska arter, utvecklats. Hit hör smaltång och 
blåstång som växer i vattnet utanför Sundsvall där 
salthalten är ungefär 5 promille. Närmare kusten 
minskar salthalten och nära de stora älvarnas 
mynningsområden är vattnet helt utsötat. Grunda och 
skyddade kustområden domineras av sötvattensarter och 
i en grund havsvik kan antalet arter vara lika högt som i 
sjöarna på samma breddgrad. 

Landhöjningen är cirka 8 mm per år i Sundsvalls 
kommun. I vikar med grunda mynningar uppstår 
därför behov av muddring för att bibehålla farbara 
passager. Problemet är emellertid övergående då den av 
klimatförändringarna inducerade havsnivåhöjningen 
kommer att överstiga landhöjningen inom cirka 100 år 
(SMHI).

Havsområdet i Sundsvalls kommun domineras av 
öppet hav, stora djup och mjukbottnar. På många 
platser reser sig kusten brant ur havet. Det innebär goda 
förutsättningar för fartyg att angöra Sundsvallsfjärden 
och att det finns många vackra utblickar över havet. 
Det finns stora djup på 50-100 meter och flera av de 
relativt djupa inre fjärdarna har trösklar som minskar 
utbytet av bottenvatten. Jämfört med andra kuststräckor 
är skärgården och förekomsten av grundområden liten 
i Sundsvalls kommun. Sundsvallsbukten är ett i många 
avseenden unikt vattenområde med ett komplicerat 
strömningsmönster på grund av topografin med Alnön 
i buktens inre del, stora vattendjup i sunden och stort 
sötvattenutflöde från Indalsälven och Ljungan. 

I kommande avsnitt ges en förenklad bild av havets 
ekosystem genom att ett antal naturtyper beskrivs. 
Beskrivningen är schematisk och det är viktigt att förstå 
att livsmiljöerna är beroende av varandra. Exempelvis 
nyttjar de flesta arter olika naturtyper under olika delar 
av året och under sin livscykel. 
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0 - 3 meter djupt

3 - 6 meter djupt

6 - 10 meter djupt

10 - 15 meter djupt

15 - 20 meter djupt

20 - 50 meter djupt

50 - 100 meter djupt
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Information
Data över djup är hämtat från sjökort som 
tillhandahålls av Sjöfartsverket.
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Nedanstående organismgrupper eller arter är exempel 
på nyckelarter med särskilt viktiga funktioner för att 
upprätthålla ekologiska funktioner och resiliens.

• Bladvass 
Viktig funktion som lek- och uppväxtmiljö för fisk. 
Fågelarter nyttjar vassbälten för häckning. Vassbältena 
fungerar även som närings- och partikelfilter för från 
land avrinnande vatten. På vasstråna växer påväxtalger 
och filtrerande smådjur som hydror, mossdjur och 
svampdjur som ytterligare effektiviserar den filtrerande 
funktionen och liksom vasstråna dör och bryts ned eller 
sedimenterar. I sedimenten sker en inte helt fullständig 
nedbrytning. Det material som inte bryts ned ansamlas 
och binder kol och näring till sedimentet vilket innebär 
att näring transporteras ut från ekosystemet.

• Makrofyter 
Hög och storvuxen bottenvegetation har samlingsnamnet 
makrofyter. I begreppet inkluderas såväl växter som alger. 
Högvuxna arter och arter med komplexa strukturer 
såsom blad, flikar och förgreningar bildar en stor yta 
att leva på och ofta en födokälla för smådjur och fågel. 
Bland dessa finns gömsle för såväl små ryggradslösa djur 
som för fisk. Fleråriga makrofyter som inte vissnar ned 
under vintern bildar leksubstrat för vårlekande fisk. I 
grunda och skyddade miljöer har tätheten av exempelvis 
gäddyngel visats vara helt avhängig förekomsten av 
makrofyter. I grunda och skyddade miljöer utgörs de 
viktigaste arterna av borstnate, kransalger och slingor 
medan de viktigaste arterna i mer exponerade miljöer 
utgörs av blåstång och smaltång.

• Planktonätande fisk 
Strömming och skarpsill är företrädesvis planktonätande 
fiskarter som finns i mycket stor mängd i Bottenhavet. 
Dessa utgör en mycket viktig födoresurs för predatorer 
som gädda, abborre, lax, öring, säl, skarv och människa 
(som äter strömming).

• Rovfiskar 
Rovfiskar som torsk, abborre och gädda har reglerande 
funktioner för förekomsten av planktonätande fisk men 
utgör även en viktig födokälla för flertalet fiskarter, 
fiskätande fågel, säl och människa. Historiskt har det 
funnits lokala torskbestånd i Bottenhavet. Exempelvis 
sökte sig fiskare från västkusten till Sundsvalls kommun 
för att fiska torsk under 1980-talet. Torsken är en 
rovfisk som reglerar förekomsten av spigg, strömming 
och skarpsill. Frånvaron av torsk kan ha bidragit till 
ökningen av dessa arter. Lax och öring är rovfiskar men 
de har en relativt liten effekt på ekosystemet genom att 
de förekommer i små mängder. Fiskarter som smörbultar 
och sandstubb finns i mycket stora antal men det är i hög 
grad okänt vilken roll de har för ekosystemet.

• Insektslarver  
Många arter av insekter lever ett eller flera år på 
havsbottnen för att därefter övergå i ett flygande stadium. 
Genom att de anrikar näring ur vattnet vid sin uppväxt 
och i det vuxna flygga stadiet i många fall dör på land 
sker en uttransport av näring från vattnet till terrester 
miljö. Insektslarver utgör en viktig födokälla för fisk som 
abborre, mört, braxen med flera arter ur karpfisksläktet.

• Nedbrytare  
Fjädermygglarver, kräftdjur, fåborstmaskar och 
havsborstmaskar bryter ned organiskt material och 
tillgängliggör det i det biogeokemiska kretsloppet.

Ekosystemets resiliens och nyckelarter
Östersjön är ett ungt hav som genomgått återkommande 
förändringar mellan stadier av sötvatten och marin 
miljö. Den salthalt som nu råder begränsar antalet 
av såväl marina arter som sötvattensarter. Jämfört 
med andra hav är antalet marina arter få. Det bidrar 
till att Östersjöområdet har relativt låg resiliens. 
Resiliensen är beroende av antal arter men även av 
att viktiga ekosystemfunktioner upprätthålls. Hit hör 
exempelvis produktion av bottenväxter som avgör 
förekomsten av bottendjur, fisk och fågel eller exempelvis 
nedbrytningsprocesser av dött organiskt material. 

Vissa arter benämns nyckelarter eftersom de genom 
sin funktion eller struktur skapar livsnödvändiga 
förutsättningar för många andra arter. Om dessa 
nyckelarter försvinner påverkas en hel kedja av 
organismer vilket kan leda till ett ekosystemskifte. 
Artantalet och förekomsten av nyckelarter påverkar 
därigenom ekosystemets motståndskraft vid 
miljöförändringar. Bottenhavets resiliens upprätthålls 
på bästa sätt genom bevarande av arter och bestånd i 
naturliga populationsstorlekar. 

Särskilt stor hänsyn och bevarandeinsatser kan behövas 
för nyckelarter. I höjd med Sundsvall finns en rad 
habitatbildande arter av vegetation som fyller viktiga 
funktioner för många arter. Funktioner de bistår 
med kan vara som näringskälla, gömsle och livsmiljö 
för smådjur såväl som leksubstrat och gömsle för 
fisk. Andra arter har genom sin roll i näringskedjan 
reglerande effekter på arter som annars skulle utvecklas 
till massförekomster som kan förändra fungerande 
ekosystem. 
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Vassbevuxen havsvik. Foto: Ronnie Nordström

• Fytoplankton  
Växt- och bakterieplankton bidrar med syreproduktion 
samt som föda åt djurplankton. Bakterieplankton fixerar 
kväve från luftburen kvävgas.

•  Djurplankton  
Bland djurplankton finns en rad olika typer av djur, 
exempelvis kräftdjur som hinnkräftor, hoppkräftor, 
pungräkor men även hjuldjur och encelliga djur. Dessa 
fyller en vattenrenande funktion då de äter fytoplankton. 
Vidare utgör de föda åt småkryp och alla fiskarter i deras 
yngelstadier.

• Musslor 
Musslor filtrerar stora mängder vatten och fungerar 
därmed som partikelfilter. Nyckelarter i Bottenhavet är 
blåmussla, hjärtmusslor och östersjömussla. De utgör 
föda för många arter exempelvis ejder och dykänder. I 
anslutande vattendrag finns ofta allmän dammussla och i 
enstaka fall, exempelvis i Selångersån, flodpärlmussla.
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Grunda områden och vikar
I Sundsvalls kommun finns grunda havsvikar och 
sund bland annat vid Bodviksfjärden, Bergafjärden, 
Björköviken, Storgrunds- och Jungfruvikarna, 
Björköfjärden, Galtfjärden, Björkösunder och Mannskär. 
Mer information om grundområden finns i kommunens 
kustplan.

Grunda och skyddade vikar med liten vattenomsättning 
utgör mycket värdefulla miljöer för ett stort antal 
arter av fisk, fågel och ryggradslösa djur. Solljus når 
ner till ungefär tre meters djup. Tillgång till solljus 
och näring ger riklig produktion av såväl plankton 
som bottenvegetation. Till följd av litet vattenutbyte 
är temperaturen i vikarna hög under vår och sommar. 
Bottenvegetationen bidrar till att ett tredimensionellt 
och komplext habitat bildas med utökad substratyta, 
gömsle samt födotillgång för småkryp i form av 
bland annat insektslarver, kräftdjur och glattmaskar. 
Vegetationen används även som födokälla för fågel 
samt som leksubstrat för fisk. Produktionen av 
växtplankton innebär att djurplankton har gott om 
föda. Fiskarter som förekommer i vikar livnär sig på 
djurplankton i tidiga stadier av livscykeln vilket innebär 
att födobasen i vikarna är god. Det bidrar till att många 
varmvattenkrävande arter av fisk finner sina lek- och 
uppväxtområden i dessa miljöer. De grunda havsvikarnas 
funktion som rekryteringsområde har ofta stora effekter 
på fiskförekomsten i kustområden i anslutning till 
vikarna. Många fågelarter nyttjar även vikarna som häck- 
och födosöksområde.

Nyckelarter som bygger upp de ekologiska 
funktionerna i vikarna är bladvass samt olika arter 
av undervattensvegetation. De grunda vikarna har 
avgörande betydelse för gädda, abborre, braxen, björkna, 

sarv, löja och mört. Gädda och abborre är viktiga för att 
dämpa övergödningssymtomen genom att de håller nere 
bestånd av djurplankton, bottenfauna och i viss mån 
även växtätande karpfisk. Minskade tätheter av karpfisk 
innebär att mängderna av djurplankton och bottenkryp 
ökar och att mängden växtplankton samt fintrådiga 
alger minskar. På så vis erhålls ett mindre grumligt 
vatten. Med minskad produktion av dessa komponenter 
minskar även nedbrytningen och den syrebrist som 

Grund havsvik. Foto: Ronnie Nordström

ofta uppstår vintertid i bottenvatten till följd av rikliga 
mängder växtplankton. Vid syrebrist i bottenvattnet 
uppträder så kallad intern belastning, att fosfor läcker 
ur sedimenten och spär på övergödningen. Kommunen 
och Länsstyrelsen i Västernorrland har inventerat 
kuststräckan med avseende på naturvärden (Sundsvalls 
kommun 2011; Länsstyrelsen 2005). Inventeringarna har 
resulterat i att 12 värdefulla glosjöar identifierats varav 
sex har bedömts ha högt till mycket högt värde.
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Kustmynnande vattendrag och våtmarker
Till de mest värdefulla vattendragen och mynnings-
områdena i Sundsvalls kommun hör Indalsälven, 
Ljungan och Selångersån, men även små vattendrag fyller 
viktiga funktioner för kustbestånd av fisk. Detta eftersom 
att vattendragsmynningar i regel är mångformiga 
med utrymme för ett stort antal arter och ekologiska 
funktioner. I mynningsområden varierar salthalten 
beroende på vattenföring, vattenstånd i havet och i vilken 
grad skiktning uppstår mellan sött och salt vatten.

I likhet med de grunda vikarna värms vattnet upp 
snabbare i vattendragsmynningarna än i omgivande 
havsområden. Det bidrar till att mynningsområden 
– i synnerhet grunda och trösklade sådana, är mycket 
produktiva med höga fiskeribiologiska värden. Vissa 
arter är direkt beroende av rinnande vatten för sin 
reproduktion, däribland lax, öring och havsnejonöga. 
I mynningsområdena kan även harr förekomma som 
leker i vattendragen. Andra arter som i stor utsträckning 
nyttjar de fördelar som vattendraget och mynningen 
medför i fråga om lek- och uppväxtplats är lake, gädda, 
nors, id och mört. Stränderna kantas ofta av vass, säv 
och kaveldun medan bottenvegetationen kan bestå av 
rena sötvattensarter såsom gul näckros och gäddnate 
men även arter som slinge-växter, borstnate och ålnate 
vilka trivs i både sött och bräckt vatten. Det strömmande 
vattnet gör att mynningsområden hålls isfria en större del 
av året än övriga grundområden vilket gör att de i hög 
grad nyttjas som rast- och födosökslokal för sträckande 
fågel. 

Miljö med kustmynnande vattendrag. Foto: Ronnie Nordström
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Utsjöbankar på stort avstånd från kusten är i regel fria 
från fysisk påverkan och kan för störningskänsliga arter 
utgöra refuger, det vill säga potentiella livsmiljöer i en i 
övrigt påverkad kustmiljö. Miljön är relativt artrik och 
opåverkade sträckor bör betraktas som skyddsvärda. 

Vågexponerad kust. Foto: Ronnie Nordström

Vågexponerad kust
Merparten av kuststräckan i Sundsvalls kommun 
är vågexponerad. Vid den exponerade kusten är 
vattenrörelserna stora och bottnarna består av 
minerogent material i fraktioner från sand och uppåt. 
Vattenomsättningen är mycket hög och temperaturen är 
förhållandevis stabil med långsam uppvärmning under 
vår och försommar och långsam avkylning under hösten. 
Vattnet är ofta klart vilket gör att solljus når ner till 
bottnar på stort djup. Normalt breder högre vegetation 
ut sig till ett djup som motsvarar dubbla siktdjupet. 
Uppskattningsvis växer vissa arter av makroalger ned till 
cirka 10 meters djup längs Sundsvallskusten. Merparten 
av den fastsittande växtligheten förekommer dock i de 
grundare områdena ned till cirka 4 meters djup. Det 
är även i dessa delar som merparten av miljötypens 
biologiska mångfald och ekologiska funktioner finns. 

De exponerade grundbottnarna är hårda och i allmänhet 
täckta av blåstång och fintrådiga alger som grönslick, 
brunslick med flera arter. Blåstången är en nyckelart 
och utgör livsmiljö för ett mycket stort antal arter 
varav många förekommer i höga tätheter. I de mer 
skyddade delarna kan bottnen bestå av grus eller sand 
och växtligheten av snärjtång, nating, kransalger och 
ranunklar. På hårda ytor växer arter som gaffeltång.  
I vegetationsbältet finns ett stort antal arter av 
bottendjur, exempelvis fjädermyggor i sina larvstadier, 
kräftdjur och snäckor. I den exponerade kustmiljön 
återfinns lekområden för vanliga arter som sik, tånglake, 
strömming, kusttobis, svart smörbult, småspigg, 
storspigg, elritsa, och skrubbskädda.
 
Miljötypen utgör även födosöksområde för i stort sett 
alla förekommande fiskarter samt kustlevande fågel och 
säl.

Förekommande arter har vida utbredningsområden 
och det är inte helt enkelt att avgränsa områden med 
höga naturvärden. I arbetet med kustplanen har dock 
kommunen genomfört omfattande och detaljerade 
inventeringar.
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Öppna havet
Det öppna havet är en tredimensionell miljö där det 
råder olika förutsättningar för djur- och växter vid ytan, 
i vattenmassan och på bottnen. Miljön karakteriseras 
av klart vatten, stabil men relativt låg temperatur - i 
synnerhet i vattenmassan under den termoklin som 
bildas under sommarhalvåret. Det finns även en svag 
haloklin som gör att det är saltare vatten i nedre delen av 
vattenkolumnen än den övre. Trots skiktningarna sker 
en omblandning i vattenmassan som normalt syresätter 
stora delar av bottnarna vår och höst. 

Primärproduktionen består uteslutande av 
fytoplanktonproduktion eller fytoplanktontillväxt i den 
övre delen av vattenmassan. Eftersom ljuset inte når 
ned till bottnen saknas bottenvegetation. Födoväven 
baseras således till stor del på plankton i de övre delarna 
av vattenmassan. På bottnarna, som till övervägande del 
är finpartikulära, finns ett litet antal arter i normalt låga 
tätheter som företrädesvis livnär sig på dött organiskt 
material. I bottenfaunasamället ingåt vitmärla, skorv, 
glattmaskar och havsborstmaskar. Det förekommer även 
musslor såsom hjärtmussla, vit östersjömussla och på 
hårdbottnar även blåmussla.

De fiskarter som påträffas i den övre vattenmassan är 
pelagiala, och antingen planktivora som strömming, 
skarpsill, nors, siklöja eller piscivora såsom lax, torsk och 
öring. Till bottenlevande fiskarter som kan påträffas på 
stort djup hör lake, hornsimpa och rötsimpa. 

Trots att individtäthet och artantal är lågt bidrar öppna 
havet genom de enorma ytorna och volymerna med 
en mycket stor produktion av fisk som kommer såväl 
människan som säl, sjöfågel och rovfisk till nytta. 

Genom att fiskarter såsom strömming, skarpsill och 
storspigg gör långa vandringar mellan kust och öppet hav 
sker en förflyttning av en viktig näringskälla. Arter som 
lax och öring förflyttar sig mellan hav och kust och upp i 
vattendragen. Det finns således mycket viktiga ekologiska 
samband mellan hav, kust och sötvatten som behöver 
tas hänsyn till för att bevara havets stora betydelse som 
producent av fisk och ekosystemtjänster.

Det öppna havet är en mycket homogen miljö vilket 
gör att områden med höga naturvärden är svåra att 
peka ut. Undantagsvis kan särskilt intressanta områden 
som exempelvis uppvällningsområden, strömmande 
partier, undervattensrev eller grundare områden med 
höga värden identifieras. I Sundsvalls kommun finns tre 
dominanta undervattensrev i Kattgrundet, Lillgrundet 
och Storgrundet. Dock består det öppna havets värde för 
ekosystemen i dess helhet med intakta funktioner och 
stora produktion snarare än i specifika delområden. 

Liten ordlista
• Termoklin - temperaturinducerad skiktning av 
vattenmassan.

• Haloklin - salthaltsinducerad skiktning av 
vattenmassan.

• Pelagiala - arter som lever i den öppna 
vattenmassan.

• Piscivora - arter som äter fisk. 

• Planktivora - arter som äter plankton

Rödsträfse, en art av kransalger. Foto: Henrik Schreiber
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Information
Information om kustmynnande vattendrag 
kommer från miljökontoret, Sundsvalls kommun. 
Grunda vikar är alla vikar som har ett vattendjup 
på högst 3 m. Information om vågexponerad kust 
kommer från Naturvårdsverkets sammanställning 
och analys av kustnära undervattensmiljöer 
(SAKU).

Flertalet av de grunda vikarna är klassade som 
viktiga grundområden i kommunens kustplan. De 
redovisas därför även i kartor under kapitel 3.1 
Naturmiljövärden.
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Ur ett naturvärdesperspektiv utgör havsvikarna mycket 
viktiga miljöer för ett stort antal arter (se ovan 2.2. 
Naturliga förutsättningar). Det har att göra med att 
bottenvegetationen i vikarna erbjuder gömslen och 
tillgång till föda för både fisk och fågel. Flera arter av fisk 
har därför sina lek- och uppväxtområden i dessa miljöer 
där förhållanden för solljus, näring och temperaturer är 
gynnsamma.

Strandskyddet syftar till att hålla stränder tillgängliga 
för allmänheten samt till att bevara biologiskt värdefulla 
land- och vattenområden. Det generella strandskyddet 
gäller en zon på 100 meter från strandkanten vid hav, 
sjöar och vattendrag. Inom strandskyddszonen är det 
bland annat förbjudet att utföra åtgärder som kan skada 
växt- och djurliv. 

Beslut om förändrade och ökade antal zoner för utvidgat 
strandskydd längs kommunens kuststräcka gjordes år 
2014, efter översyn av länsstyrelsen i samverkan med 
kommunen. Utvidgat strandskydd på 200 meter gäller 
för ett antal områden längs kusten i Sundsvalls kommun 
som har bedömts ha särskilt höga värden för växt- och 
djurliv, alternativt områden som är helt oexploaterade. 

Ur ekosystemtjänstperspektiv har strandskyddet stor 
betydelse för att säkerställa havets ekosystemfunktioner 
och ekosystemtjänster. Exempelvis är tillgången till 
flera av havets kulturella ekosystemtjänster beroende 
av allmänhetens tillgång till stränder och hav samtidigt 
som bevarandet av biologiska värden stärker övriga 
ekosystemtjänster.

3. Intressen och värden 
i havet i Sundsvall
I denna del redovisas de intressen och värden som har 
identifierats i havet i Sundsvalls kommun. Redovisningen 
görs under olika tematiska områden.

3.1 Naturmiljövärden
I havsområdet i Sundsvalls kommun finns flera områden 
med höga naturvärden. Områdena är viktiga för att 
havets ekosystem ska vara i balans och kunna erbjuda 
såväl stödjande och producerande som reglerande och 
kulturella ekosystemtjänster.

Djur och växter finns på en plats för att vissa gynnsamma 
förutsättningar råder där. Om miljön på platsen 
förändras riskerar det att leda till att arter försvinner. 
Värdefulla naturmiljöer kan skyddas som riksintresse, 
naturreservat, nationalpark, Natura 2000 eller genom 
biotopskydd. Andelen havsmiljöer som är skyddade 
som naturreservat, nationalpark eller Natura 2000 i 
Västernorrlands län är omkring 0,2 % (SCB, 2016). 
Både på nationell nivå och inom FN finns ett mål att 
minst tio procent av världens kust- och havsområden 
ska vara skyddade marina miljöer. I Sverige omfattas 
omkring 13 % av havsytan av någon form av skydd, de 
flesta områdena finns nära kusten (Regeringskansliet, 
2017). Många av de skyddade områdena i Sverige 
saknar dock skydd mot de mänskliga aktiviteter som 
påverkar den marina miljön och regeringen har därför 
gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå 
fiskeregleringar i både nya och redan etablerade skyddade 
områden (Regeringskansliet, 2017). 

Kommunens inventeringar av naturvärden
I kommunens kustplan har miljökontoret inventerat 
naturvärden längs kusten, både på land och på 
vatten. Inventeringarna omfattar både landområden,  
grundområden, exponerade områden och rev i öppna 
havet. Utifrån inventeringarna har olika områden givits 
olika klassningar. I gällande översiktsplan finns riktlinjer 
för hur klassade områden i kustplanen ska vägas in i den 
fysiska planeringen.

Klass 1-områden är områden med höga biologiska värden 
som fungerar som reproduktions- och uppväxtområden 
för fisk, rastplatser och födosökslokaler för fågel och 
biotoper för rödlistade växter och djur. Klass 1-områden 
omfattar flera naturtyper som våtmarker, strandängar och 
grunda områden och vikar. Inom klass 1-områden ska 
all markanvändning som kan skada eller påverka värden 
undvikas. Exempel på klass 1-områden är Norra Alnön, 
grundområden kring Rödön, norra Björkökusten, delar 
av Björköfjärden och sträckan söder om Lörudden.

Klass 2-områden är områden med mycket höga 
naturvärden men som är påverkade av bebyggelse 
eller annan markanvändning. Ytterligare påverkan ska 
undvikas eller begränsas i så hög utsträckning som 
möjligt i dessa områden. Exempel på klass 2-områden 
är västra Alnökusten, norra Essvikskusten, Juniskärs 
skärgård och delar av Björköfjärden. 

Klass 3-områden är områden som är bebyggda eller 
kraftigt påverkade. I klass 3-områden ska hänsyn till 
allmänna intressen så som tillgänglighet till stränder, 
bäckar, grönstråk och rekreation när nya verksamheter 
tillkommer. Exempel på klass 3-områden är Slädaviken, 
Fläsian, Bergafjärden och delar av Björköfjärden.
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I kartan Naturmiljövärden - skyddade områden redovisas 
områden med värdefull natur som är av riksintresse eller 
omfattas av områdesskydd - naturreservat, Natura 2000 
och utvidgat strandskydd. De områden som redovisas 
på kartan har, med undantag för utvidgat strandskydd, 
redigerats för att enbart visa områden i havet och 100 
meter upp på land. För en fullständig bild av skyddade 
områden även på land hänvisas till kommunens 
planeringskarta som finns tillgänglig på webben,  
www.sundsvall.se/samhallsplanering-och-trafik/alla-
plankartor/

I kartan Naturmiljövärden redovisas länsstyrelsens och 
kommunens naturvårdsobjekt, modelleringar av
lekområden för sik, siklöja och strömming, länsstyrelsens 
modelleringar av förekomst av höga kärlväxter, blåstång 
och blåmussla, värdefulla kustmynnande vattendrag, 
modelleringar av rev, samt grundområden och viktiga 
grunda havsvikar. Dessa områden indikerar områden där 
det är särskilt gynnsamma förutsättningar för värdefulla 
växt- och djurarter.

Bottenvegetation i form av kransalger i ett grunt område. Foto: Ronnie Nordström
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Naturmiljövärden, 
skyddade områden

Fågelskyddsområden

Naturreservat

Natura 2000, SPA SCI

Riksintresse Skyddade vattendrag, MB 4:6

Riksintresse Naturvård, MB 3:6

Naturvårdsobjekt

Utökat strandskydd

Information
Med skyddade områden avses områden som 
omfattas av någon form av skydd i enlighet 
med miljöbalken (1998:808). Undantaget är 
naturvårdsobjekt som inte har något formellt 
skydd men som har pekats ut som värdefulla av 
kommunen eller länsstyrelsen. Områdena har 
avgränsats så att endast deras utbredning i havet 
och längs kusten redovisas.

Totalt har 33 % av kuststräckan på fastlandet 
av någon form av skydd och cirka 30 % är 
detaljplanerad för olika ändamål.
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Naturmiljövärden
Viktiga grundområden/ havsvikar

Naturvårdsobjekt

Modellering marina habitat

Viktiga sötvattendrag (HaV)

Höga kärlväxter

Blåstång

Blåmussla

Lekområde Sik

Lekområde Siklöja

Lekområde Strömming

Information
Modelleringen av de marina habitaten bygger på 
uppgifter om bottenlevande alger, blåmusslor och 
mjukbottenfauna, djup, salthalt, bottensubstrat och 
mänskliga påverkansfaktorer.

Ljungan är en värdefull sötvattenmiljö varför 
mynningsområdet redovisas i kartan. 
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Hot
Det grunda Alnösundet är ett utpekat lekområde för 
siklöja och norra Alnön omfattas av riksintresse för 
naturvård samtidigt som både fritids- och yrkestrafik 
trafikerar sundet. Längs sundets västra kust är merparten 
av kommunens stora industrier belägna. Alnösundet 
är därför även den plats med tätast koncentration 
av potentiellt förorenade områden på grund av den 
historiska påverkan från verksamheter på land.

Utifrån tillgängligt underlag är det inte möjligt att säga 
hur områden för yrkesfiske sammanfaller eller inte med 
naturmiljövärden (se 2.3 Naturresurser). Som beskrevs 
under ekosystemtjänsten Upprätthållande av livsmiljöer 
ovan kan flera mänskliga aktiviteter påverka värdefulla 
naturmiljöer negativt. Det kan exempelvis ske genom 
övergödning, fysisk påverkan från byggande i eller vid 
havet, fiske, och sjöfart. Östersjöns känsliga ekosystem 
och låga resiliens gör det extra känsligt för påverkan. 
Påverkan som långsamt sprider ut sig, eller ständigt 
naggar i kanten riskerar att få en samlad kumulativ effekt 
på ekosystemet där vissa arter risker att plötsligt förvinna, 
eller leda till att systemet flippar över till ett mindre 
önskvärt. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på 
den mer indirekta påverkan som kan ske från land. 

Naturmiljövärden och blå tillväxt
Utveckling i områden för rekreation och friluftsliv 
behöver inte stå i konflikt med bevarande av 
naturmiljövärden och ekosystem. Med riktlinjer som 
exempelvis säkerställer tillgängligheten till stränder och 
som begränsar fysisk påverkan och nedskräpning kan 
balans mellan olika intressen nås och en utveckling 
som är gynnsam för både naturmiljö, allmänhet och 
näringsliv kan åstadkommas.

Samband och potential
Många aktiviteter för friluftsliv och rekreation är 
beroende av att naturmiljövärden i havet bevaras. 
Exempelvis utförs fågelskådning, kajakpaddling och 
långfärdsskridskoåkning gärna i miljöer med höga 
naturmiljövärden. Kusterna längs norrra Alnön, Stor- 
och Lillkalven, Rödön, Brämösundet och runt Brämön 
som omfattas av områdesskydd är även populära 
områden för paddlingsturer. Även bad och fritidsfiske 
är beroende av att det finns väl fungerande ekosystem. 
I kommunen sammanfaller inte badplatser i någon 
nämnvärd utsträckning med naturmiljövärden medan 
prio 1-områden för fritidsfisket sammanfaller med 
naturmiljövärden framförallt vid Skatan, Galtström och 
delar av Alnösundet. Andra kulturella ekosystemtjänster 
som är beroende av höga naturvärden är möjligheten att 
utforska miljöer för vetenskap och utbildningssyfte.

Naturmiljövärden i havsmiljöer bidrar även med 
naturpedagogiska värden. Kännedom om och 
tillgång till värdefulla områden ger inspiration och 
möjlighet att upptäcka och utforska marina miljöer. 
Fördjupade kunskaper hjälper oss att förstå vad vi 
bör bevara och skydda. Idag finns inga högskole- eller 
universitetsutbildningar i Sundsvalls kommun med 
tydlig marin anknytning. Det finns inte heller museer 
med marin anknytning i kommunen (sjöfartsmuseum, 
akvarier, marinmuseum eller liknande). Öar som 
Brämön och Alnön och utflyktsmål som Kustvägen är 
dock exempel på utflyktsmål som är starkt kopplade till 
marina naturvärden och utgör miljöer i vilka kunskap 
om naturen kan nås genom att vistas i miljöerna. 
Även de fiskelägen som redogörs för under avsnitt 3.3 
Kulturmiljövärden kan bidra till att sprida kunskap om 
naturmiljövärden.

Kustområden och havsvikar är attraktiva områden 
både för boende, rekreation och industriverksamhet 
som gynnas av att ligga nära hamnar. Utökat skydd av 
områden med höga naturmiljövärden kan därför stå i 
konflikt med avsikter att utveckla områden för bostäder, 
turist- och besöksnäring, hamnar och industri.

Det är därför viktigt att vara uppmärksam på vad olika 
åtgärder och aktiviteter kan leda till för påverkan. 
Att skydda områden från fysisk påverkan innebär att 
områden med höga naturmiljövärden som skapar 
många ekosystemtjänster kan få fortsätta göra det. 
På så sätt bevaras möjligheterna att fortsätta nyttja 
tjänsterna vilket bidrar till blå tillväxt. Om exempelvis 
särskilt känsliga havsvikar fredas från exploatering eller 
andra åtgärder så stärks förutsättningarna att bedriva 
fiske både för fritidsändamål och som yrkesfiske vilket 
kan skapa arbetstillfällen både inom fisket och inom 
besöksnäringen. 
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Illustration över potential och utvecklingsmöjligheter, hot och intressekonflikter samt samband och koppling till 
ekosystemtjänster för intresset naturmiljövärden i havsmiljön i Sundsvalls kommun. Källa: Tyréns

NATURMILJÖVÄRDEN
 I HAVSMILJÖN

Miljöer med höga naturmiljövärden upprätthåller 
havets ekosystem.  

SKAPAR 
EKOSYSTEMTJÄNSTER

BEROENDE AV 
EKOSYSTEMTJÄNSTER

POTENTIAL & 
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Livsmedelsproduktion
Livsmiljöer

Biologisk mångfald
Livsmedel

Estetiska värden
Vetenskap & utbildning 

Näringsvävarnas dynamik
Upprätthållande av livsmiljöer

Biologisk mångfald
Reglering av övergödning

Reglering av giftiga ämnenHOT & 
INTRESSEKONFLIKTER

Kunskapsbrist kring havets struktur och funktioner 
riskerar att leda till brister i att förstå vilka värden och 
ekosystemtjänster som havets naturmiljöer skapar, och 

behovet av att skydda dessa.

Kon�ikter med övriga intressen som inte tillåts 
utvecklas i skyddade områden. 

Långsiktiga effekter på naturmiljövärden av 
exploatering och utsläpp är svåra att 

bedöma.

Utvecklat eller utökat skydd av naturmiljöer stödjer 
och skapar ekosystemtjänster.

Utvecklade naturmiljöområden kan även utgöra  höga 
värden för rekreation och friluftsliv.

Tydligare riktlinjer för områden med höga 
naturmiljövärden kan förenkla 

prioritering vid planering.

Attityder till havet
Sommaren 2017 genomfördes en enkätundersökning 
vid några platser i Sundsvalls kommun. Syftet var 
att ta reda på mer om hur havet och kusten i 
kommunen används, vilka platser som är populära 
och vad havet har för betydelse för folk som bor i 
kommunen.

Bland annat ställdes frågan om hur stor betydelse 
havet har för att människor bor i kommunen. De 
svarande ombads värdera havets betydelse på en 
skala från 0 till 10, där 0 betyder att havet inte har 
någon betydelse och 10 att man inte skulle bo i 
kommunen om det inte vore för havet.

När alla svar på enkäten sammanställs så blev 
medelvärdet 6,2.  Att kommunen ligger vid havet 
tycks alltså ha ganska stor betydelse för de som 
svarade på enkäten.

I en fritidsvaneundersökning som genomfördes 
2014 svarade 47 % av de tillfrågade att möjligheter 
att utöva friluftsliv hade påverkat deras val av 
bostadsområden. Nästan 83 % svarade att de tycker 
att det är viktigt att samhället satsar resurser för att 
människor ska ha möjlighet till naturupplevelser.
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3.2 Naturresurser
Naturresurser från havet inkluderar fisk (genom 
yrkesfiske) och råvaror. Andra naturresurser från havet 
skulle, som beskrivs i avsnittet om producerande 
ekosystemtjänster, kunna vara bioenergi, råvaror för 
kemi- eller läkemedelsindustri eller andra genetiska 
resurser. Det bedöms i dagsläget inte finnas något intresse 
av att nyttja dessa naturresurser i Sundsvalls kommun 
varför de inte behandlas i detta planeringsunderlag. 
Kommunens geografiska läge innebär dåliga 
förutsättningar för odling av exempelvis musslor och 
alger för framställning av exempelvis biobränslen eller 
livsmedel.

Fiske
Kommunens kustplan (2011) anger att antalet 
yrkesfiskare i Sundsvall, precis som i övriga Sverige, har  
minskat kraftigt de senaste 50 åren. I kommunen finns 
idag åtta registrerade yrkesfiskare. Det finns ytterligare 
fem fiskare från angränsande kommuner som bedriver 
strömmningsfiske och som delvis fiskar i kommunens 
havsområde.

Tidigare fiskades mest strömming och i viss utsträckning 
även lax, men idag fiskas fler arter. Under vår och 
försommar fiskas strömming som ska beredas till 
surströmming. Under sommaren fiskas lax och under vår 
och höst fiskas sik och havsöring. Abborrfisket har ökat 
under senare år. Enligt kustplanen bedöms yrkesfisket 
inte ha särskilt stor ekonomisk betydelse för Sundsvalls 
kommun utan är framförallt viktig för turism och ur 
miljösynpunkt. Fritidsfisket ger till viss del livsmedel 
men är kanske främst värdefullt som friluftsaktivitet 
vilket kan ge hälsovinster genom ökat välbefinnande och 
välmående för de som utövar det. 

Riksintresse för yrkesfiske återfinns kring Alnön och 
Brämön och omfattar stora delar av havsytan mot 
kusten. Syftet med bestämmelserna om riksintressen 
är att områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra 
verksamheter som kan ha negativ inverkan på yrkesfisket. 
Områden av riksintresse för yrkesfisket reviderades senast 
2006 och bestämmelserna regleras i miljöbalken. 
De vattenområden som enligt riksintressebestämmelserna 
anses vara av betydelse för yrkesfisket är:
•  Fångstplatser med omfattande fiskeaktivitet eller 
unika förutsättningar för visst fiske.

• Lekområden för kommersiellt viktiga arter av fisk eller 
skaldjur.

• Uppväxtområden för kommersiellt viktiga arter.

• Vandringsstråk för kommersiellt viktiga arter.

• Fiskehamnar
Platser som är särskilt viktiga för att skapa 
ekosystemtjänsten fisk som livsmedel är lek- och 
uppväxtplatser i grunda havsvikar och de kustmynnande 
vattendragen.

Råvaror
Idag är råvaror till stor del en outnyttjad resurs både i 
Sverige och i Sundsvalls kommun. Fisk som råvara för 
produktion av djurfoder är problematiskt på grund 
av de miljögifter som finns i havet och i fisken. Havet 
som resurs för tillhandahållande av råvaror kan dock 
komma att få större betydelse i framtiden. Rätt utformat 
har tjänsten potential att bidra med hållbara jobb och 
hållbart förvaltande av ekosystemet om fisketrycket på 
dagens enstaka arter kan spridas över ett flertal idag 
mindre nyttjade arter. 

Utvinning av byggmaterial som sten, sand och grus kan 
ske från havsbotten. Det finns geologiska formationer 
med isälvssediment på havsbotten i Sundsvalls kommun. 
Idag sker ingen utvinning av material från havet i 
Sundsvalls kommun eller i Västernorrlands län. Det är 
också viktigt att poängtera att isälvssediment i form av 
sand och grus är icke förnyelsebara naturresurser.

I kartan på följande sida redovisas grundområden, 
områden av riksintresse för yrkesfiske samt 
issälvssediment med naturgrus.
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Information
De viktiga grundområden som redovisas i kartan 
är områden som pekats ut som värdefulla och 
skyddsvärda i kommunens kustplan.
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© Lantmäteriet, Havsmyndigheten och SGU.

Naturresurser
Viktiga grundområden/vikar

Riksintresse yrkesfiske

! ! ! !

! ! ! !Geologisk formation, isälvsediment
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Samband och potential
Möjligheterna till uttag av livsmedel och råvaror 
påverkas av statusen på de ekosystemtjänster som stödjer 
tillhandahållandet av dem. Övergödning och livsmiljöer 
påverkas till stor del av fysisk påverkan från byggande 
och båttrafik, samt tillförsel av näringsämnen, giftiga 
ämnen och marint skräp. Därför kan de samband 
med andra intressen som presenterades under 3.1 
Naturmiljövärden även bidra till förståelsen av hur 
naturresurser påverkas av andra intressen.

Statusen på näringsvävarnas dynamik är beroende av 
balans med uttaget av livsmedel. Fisk som livsmedel 
och ekosystemtjänst är också beroende av andra 
ekosystemtjänster som samverkar för att fisken ska 
kunna finnas, exempelvis näringsvävarnas dynamik och 
primärproduktion. Uttaget av fisk påverkar i sin tur 
dessa, och andra, ekosystemtjänster. Näringsvävarnas 
dynamik och primärproduktion påverkas beroende 
på vilka arter som fiskas och det i sin tur påverkar 
upprätthållandet av livsmiljöer och biologisk mångfald. 
Fisketrycket påverkar också möjligheten till uttag av 
andra råvaror, genetiska resurser, och fritidsfiskets 
förutsättningar.

Miljögifter påverkar idag hur fisk från havet kan 
konsumeras och exporteras. I feta fiskar ligger halterna av 
dioxiner över EU:s gränsvärden och dessa fiskar får därför 
inte exporteras utan grundlig provtagning. Dioxiner är 
mycket giftigt, bioackumuleras och bryts ner långsamt. 
Sverige, tillsammans med Finland och Lettland har ett 
undantag som innebär att fisken får konsumeras och 
säljas inom och mellan dessa länder. Livsmedelsverkets 
råd är att barn eller den som är eller planerar att bli 
gravid eller som ammar inte bör äta fet vildfångad fisk 
från Östersjön mer än 2-3 gånger per år. Övriga vuxna 

rekommenderas att inte äta dessa fiskar mer än en gång 
per vecka. Ett antal fiskarter innehåller även höga halter 
av till exempel kvicksilver och ska därför inte heller ätas 
mer än 2-3 gånger per år av ovan nämnda grupper.

Det är svårt att påverka halterna av dioxiner på lokal 
nivå. Den största källan till dioxiner i Östersjön är 
atmosfäriskt nedfall (Naturvårdsverket, 2013). Utsläpp 
av dioxiner har dock minskat de senaste årtiondena till 
följd av ändrade regelverk. Det har gjort att halterna i 
sedimenten har minskat, medan halterna i strömming 
bara minskat i vissa fall. Det är också svårt att förutspå 
om halterna i strömming kommer att sjunka. 
Enligt Naturvårdsverket (2013) är det bästa sättet att 
minska halterna i strömming att begränsa utsläppen till 
luft i Europa, för att på så vis minska det atmosfäriska 
nedfallet. Att lokalt rena sediment från dioxiner minskar 
risken för att ytterligare dioxiner läcker. Det kan ha 
positiva effekter för de arter som lever i sedimenten och 
för de människor som vistas eller bor inom området och 
känner oro. För strömming som är en art som tillbringar 
större delen av sitt liv ute till havs och endast tar sig till 
kustområden för att leka under några veckor varje år, 
påverkar lokal rening inte nämnvärt halterna av dioxiner.

Dioxiner
Dioxiner är organiska miljöföroreningar som 
fått stor spridning i vår miljö. De bildas vid 
tillverkning av kemikalier som innehåller klor 
och i förbränningsprocesser som exempelvis vid 
förbränning av avfall och sopor. 

Källa: Livsmedelsverket
Illustration av ekosystemtjänster som havets livsmedels- och 
råvaruproduktion är beroende av. Källa: Tyréns

Sälpopulationerna i Östersjön har ökat under 2000-talet 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2014). Det leder i sin 
tur till att skador på fiskeredskap och fångst blir mer 
vanligt förekommande. I Västernorrland har antalet 
fiskare minskat sedan 2012 samtidigt som skadan 
per fiskare har ökat. År 2014 beräknades den totala 
ekonomiska skadan för yrkesfisket i Västernorrland till 
följd av sälskador uppgå till 1,4 miljoner (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2014).
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Hot
Vid bedrivande av fiske så kan trålning påverka 
havsbottnar och de organismer som finns där. Fisket 
påverkar även marina däggdjur och fåglar som kan fastna 
i nät eller fiskeutrustning. Andelen rödlistade arter i 
marin miljö är idag högre än i någon annan livsmiljö. 
Artdatabankens rödlista (2015) visar att många arter 
som tidigare påträffades regelbundet har blivit mycket 
ovanliga eller till och med försvunnit i kustnära miljöer. 
Vissa arter återfinns idag endast i små isolerade områden 
som har undgått trålning. Kunskapsläget gällande marina 
arters förekomst och utbredning är dock generellt sämre 
än i andra livsmiljöer och det finns därför en risk att vi 
idag på grund av bristande populationsdata inte förstår 
hur hotade vissa arter är. 

Var ekosystemtjänsten fisk som livsmedel skapas, 
sammanfaller delvis med var uttag av fisken sker.  
Det innebär att det vid fiske finns risk att påverka 
strukturerna som förser oss med tjänsten. Även 
vattenbruk riskerar att påverka livsmiljöerna för fisk. 
På grund av det exponerade läget finns det dock få 
platser längs Sundsvallskusten som är lämpliga eller 
intressanta för vattenbruk. De skyddade lägen som kan 
vara lämpliga är känsliga för tillförsel av näringsämnen 
och annan påverkan varför de ej bör exploateras för 
vattenbruk. Odling av fisk försvåras av att man i 
Östersjön inte kan dra nytta av varma havsströmmar, 
som Golfströmmen i Norska havet, vilket gör att 
övervintrande fisk här kan få isbildning i gälarna.

Fiskodling är inte en ekosystemtjänst men riskerar att 
påverka ekosystemen i havet. Påverkan kan avhjälpas 
genom att skapa landbaserade system för uppfödning 
av fisk. I så kallade akvaponier odlas fisk i ett slutet 
kretslopp där det näringsrika vattnet kan användas till 

att vattna grödor och sedan återföras till fisktanken 
(exempel finns i Härnösand och Timrå kommun). 
Inte heller slutna fiskodlingar som dessa klassas som 
ekosystemtjänster. Fler fiskodlingar på land kan dock 
innebära förbättringar för det naturliga ekosystemet i 
havet. Fisken utsätts heller inte för miljögifter om den 
odlas på land. 

Naturresurser och blå tillväxt
Fiske bedrivs idag i blygsam omfattning i Sundsvalls 
kommun men det är en näring som har potential att 
växa och utvecklas. Om miljögifterna i havet fortsätter 
att minska kan det uppstå en större efterfrågan på lokalt 
fångad fisk. Mindre gift i fisken kan också leda till att det 
blir lättare att exportera fisk som fångats i Sverige. Fler 
yrkesfiskare och fisk som också förädlas lokalt bidrar till 
att stärka Sundsvalls profil som kust- och havskommun 
vilket även är värdefullt för besöksnäringen. 

I Sundsvalls kommun råder det idag inte särskilt goda 
förutsättningar för vattenbruk, alltså odling av livsmedel. 
På grund av den branta kusten och de stora djupen i 
havet är förutsättningarna heller inte särskilt goda för 
täktverksamheter för utvinning av material.
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Illustration över potential och utvecklingsmöjligheter, hot och intressekonflikter samt samband och koppling till ekosystemtjänster 
för intresset naturresurser i havsmiljön i Sundsvalls kommun. Källa: Tyréns

NATURRESURSER
I HAVET

Fisk, skaldjur och alger som livsmedel, råvara till 
djurfoder, energiutvinning med mera.   

SKAPAR 
EKOSYSTEMTJÄNSTER

BEROENDE AV 
EKOSYSTEMTJÄNSTER

KONFLIKTER

HOT & 
INTRESSEKONFLIKTER

POTENTIAL & 
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Tilhandahållande av:
Livsmedel

Råvaror
Energi

Näringsvävarnas dynamik
Upprätthållande av livsmiljöer

Reglering av övergödning
Reglering av giftiga ämnen

Uttag av naturresurser
påverkar de ekosystemtjänster 

som naturresurserna
är beroende av.

Fisket är idag påverkat av ut�ske, miljögifter och hot 
mot livsmiljöer. 

Fisket påverkar bottnar, bottenlevande djur och andra 
marina arter.

Sport�sket konkurrerar om �skebestånden.

Kustnära byggande, sjöfart och industri-
verksamhet  riskerar att skapa 

ytterligare störningar i livsmiljöer.

Nya arbetstillfällen i en blå hållbar ekonomi.

Råvaror är till stora delar outnyttjad resurs.

Outnyttjade möjligheter i vissa �skarter.

Ett hållbart �ske stärker ett hållbart 
sport�ske och möjligheter för  

rekreation och turism.
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Fiskeläget Spikarna på Alnön. Foto: Sundsvalls kommun.

3.3 Kulturmiljövärden
Marina kulturmiljövärden i havet
De kulturmiljövärden som finns i havet i Sundsvalls 
kommun består framför allt av skepps- och fartygsvrak. 
Vissa vrak är dokumenterade och deras position är 
känd. För andra finns det endast förlisningsuppgifter 
och vrakens exakta position har inte fastställts. En del av 
lämningarna kan förutom vrak även utgöras av ankare, 
pålar eller andra spår från äldre hamnanläggningar. I 
kartan nedan redovisas både kända lämningar , uppgifter 
om var skepp eller fartyg kan ha förlist samt fyndplatser. 
Antikvarisk bedömning har inte utförts på alla fynd 
som har gjorts i havet i Sundsvalls kommun vilket 
innebär att inte alla lämningar är skyddade i enlighet 
med kulturmiljölagen (1998:950). Enligt lagen blir 
en fartygslämning en fornlämning om den är äldre än 
från år 1850. För ett flertal av fynden har antikvarisk 
bedömning genomförts och länsmuseet i Härnösand har 
även utfört marinarkeologiska undersökningar av några 
platser i Sundsvallsfjärden och vid Gråskärsbådan.

Marina kulturmiljövärden på land
I kommunen finns ett antal marina kulturmiljöer på land 
i form av äldre fiskelägen med väl bevarad bebyggelse, 
lotsstationer, kapell och hamnanläggningar. Det fiske 
som en gång gjorde dessa platser intressanta är idag 
inte särskilt utbrett och det finns endast ett fåtal aktiva 
fiskare i kommunen. Dessa platser är därför idag framför 
allt intressanta för rekreation och friluftsliv och som 
boendemiljöer för såväl permanent som fritidsboende. 
I kartan redovisas fiskelägen som ingår i kommunens 
kustplan. Fiskelägena på Brämön och vid Skatan är 
utpekade som riksintressen för kulturmiljövården. 
Kartan innehåller även uppgifter om lämningar från 
Riksantikvarieämbetet. 
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Kulturmiljövärden
P Fiskeläge

Vrak och övriga fornlämningar
ë Fartygs-/båtlämning

Riksintresse kulturmiljö

Områden med marina kulturmiljövärden

 Lämning med havskoppling© Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet.

Information
Information om områden med marina 
kulturmiljövärden är hämtade från 
kommunens kustplan. Information om vrak- 
och övriga fornlämningar är hämtade från 
Riksantikvarieämbetet som även är den myndighet 
som pekar ut områden av riksintesse för 
kulturmiljövården.
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Samband och potential
Havet som ekosystem har skapat förutsättningar för den 
mänskliga aktivitet som har format de kulturmiljöer 
som finns i havet och längs kusten. Fisket som 
ekosystemtjänst har gjort att fiskelägen har uppstått, 
vilket i sin tur har lett till att kapell och anslutande 
bostadsbebyggelse har uppförts. Dessa fiskelägen har 
idag i många fall funnit en annan användning som 
har ersatt fisket. På vissa platser finns dock ännu idag 
fiskaffär och rökeri som tillsammans med bebyggelse 
och miljöer påminner om platsernas historia. Uttryckt 
annorlunda kan man säga att om det en gång var 
producerande ekosystemtjänster så som livsmedel i 
form av fisk som gjorde platserna intressanta är det 
idag kulturella ekosystemtjänster i form av exempelvis, 
upplevelser, utblickar eller möjlighet till bad och båtliv 
som gör platserna intressanta. Så är det även i Sundsvalls 
kommun där de kulturhistoriskt värdefulla fiskelägena 
sammanfaller med ett antal prioriterade platser för 
fritidsbåtstrafik, paddling, och delvis med badplatser. 
Dessa platser är även populära bland besökare och 
därmed intressanta för företag inom besöksnäringen.

Transporter som sker på havet klassas inte i detta 
underlag som en ekosystemtjänst. Men när skepp eller 
fartyg som har transporterat gods eller människor 
eller som har använts för fiske har förlist så är 
förutsättningarna för bevarande av vraken särskilt 
gynnsamma just på grund av ekosystemen i Östersjön. 
Det beror på att temperaturen och den låga salthalten 
gör att det inte finns organismer som bryter ned de fartyg 
som är av trä. På så sätt bidrar Östersjön och Bottenhavet 
till att bevara det kulturarv som vraken utgör.

Kulturmiljöer kan även betraktas som en pedagogisk 
resurs. Som sådan kan den användas i undervisning i 
såväl grundskola och gymnasie som vid högskola och 
universitet. Det är ytterligare skäl till att värdefulla 
platser ska hållas tillgängliga för allmänheten. Idag 
finns inga högskole- eller universitetsutbildningar med 
maritimhistorisk anknytning i Sundsvalls kommun. 
Det är oklart om eller hur kulturmiljöerna nyttjas för 
undervisning i grundskolan och gymnasiet i kommunen 
men sannolikt finns det möjligheter att utveckla det sätt 
på vilket kulturmiljöerna används i pedagogiskt syfte. 

Museum, hembygdsgårdar och liknande inrättningar 
kan bidra med kunskapsbyggande kring havet. I 
Sundsvalls kommun finns inga havsrelaterade museer 
men verksamheten vid Alnö hembygdsgård inkluderar 
ett jordbruks- och fiskemuseum och föreningen anordnar 
även återkommande Bonde & Fiskekulturens dag. 

Kommunens områden med marina kulturmiljövärden 
samt kända fartygs- och båtlämningar sammanfaller inte 
med riksintressen för ankringsområden, däremot kanske 
av förklarliga skäl, med farleder för yrkestrafik på ett 
flertal platser. 

Hot
Kulturmiljöer på land hotas framför allt av att det 
råder ett högt exploateringstryck. Det gäller såväl 
exploateringar som kan göra platserna intressanta för 
besökare i form av exempelvis tillfälliga boenden, café 
eller restauranger men även andra typer av exploateringar 
till havs som exempelvis vindkraft som kan påverka 
landskapsbild och utblickar. Vindkraftverk kan även 
påverka de lämningar som finns under ytan eftersom att 
de påverkar havsbottnen. Ett allt för intensivt dykande 
vid vrak och förlisningsplatser riskerar också att leda till 
slitage på värdefulla lämningar. 

Negativ påverkan kan även uppstå vid muddring. 
Befintligt underlag visar inte på att det idag skulle 
finnas problem med ett för intensivt dykande 
inom kommmunen. Utsläpp, saneringsarbeten och 
byggnationer kan komma i konflikt med dykområden, 
vilket också nämns som troliga orsaker till att dykning 
vid Svartviksområdet avklingat (Sundsvalls kommun, 
2011).

Utbyggnaden av Sundsvalls logistikpark ger möjlighet 
för fler och större fartyg att transporteras till Sundsvalls 
hamn och skulle eventuellt kunna orsaka fysisk påverkan 
på fartygslämningar i södra Alnösundet. 
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Kulturmiljö vid Stornäsets kaj. Foto: Ronnie Nordström 

Kulturmiljövärden och blå tillväxt
Kulturmiljöer är intressanta för företag inom 
turist- och besöksnäringen och det finns en stor 
utvecklingspotential för exempelvis café, restaurang-, 
guide-, dykverksamhet och småbåtshamnar i anslutning 
till de marina kulturmiljöer som finns i kommunen. 
Det är dock viktigt att kulturmiljöerna används på ett 
omsorgsfullt sätt som inte äventyrar de värden som gör 
dem intressanta. Det är också viktigt att kulturhistoriskt 
intressanta miljöer och platser är tillgängliga för 
allmänheten. Det kan exempelvis handla om att i 
framtiden kunna erbjuda kollektivtrafik både på land 
och på vatten till och mellan olika intressanta platser. 
För att öka kunskaperna om kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer kan kommunen ta initiativ till att tillgängliggöra 
kunskap om de maritima kulturmiljöerna. Bättre och 
mer lättillgänglig information såväl på kommunens 
hemsida som i form av exempelvis informationsskyltar 
eller annat material som finns tillgängligt på plats kan 
öka intresset att besöka platserna.

Flertalet av de värdefulla kulturmiljöerna på land är idag 
detaljplanerade med bestämmelser som syftar till att 
bevara kulturhistoriska värden och miljöer. Det finns 
även riktlinjer i kommunens översiktsplan och kustplan 
för hur hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden.
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HAVETS 
KULTURMILJÖVÄRDEN

Lämningar som beskriver och berättar något om 
människans historiska användning av havet. 

SKAPAR 
EKOSYSTEMTJÄNSTER

BEROENDE AV 
EKOSYSTEMTJÄNSTER

KONFLIKTER

HOT & 
INTRESSEKONFLIKTER

POTENTIAL & 
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Kulturarv
Rekreation

Estetiska värden
Vetenskap och utbildning

Livsmedel

Reglering av giftiga ämnen
Sedimentkvarhållning

Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp

Risk för slitage på kulturlämningar 
från dykning, båtliv och 

besökare.

Skador på kulturhistoriska lämningar på bottenmiljöer genom 
trålning, ankring, muddring, dumpning och utvinning av 

material.

Storskaliga exploateringar kan skada eller avlägsna kultur-
värden ovan/under ytan.

Värdekon�ikt mellan bevarande och framtida utveckling.

Potentiella mijöhot genom miljöfarliga ämnen från 
fartygslämningar.

Främmande arter och förändrade bio-
kemiska förhållanden riskerar att bryta ner 

lämningar under vatten.

Kulturvärden är attraktiva för friluftsliv och turism.

Möjligt att tillgängliggöra �er kulturarv för 
rekreation och turim .

Utveckling av kulturvärden stärker lokal identitet.

Bevarande av kulturvärden kan stödja 
bevarande av småskaligt �ske.

Illustration över potential och utvecklingsmöjligheter, hot och intressekonflikter samt samband och koppling till 
ekosystemtjänster för intresset kulturmiljövärden i havsmiljön i Sundsvalls kommun. Källa: Tyréns
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3.4 Friluftsliv och rekreation
Havet i Sundsvalls kommun inbjuder till många typer 
av friluftsaktiviteter och rekreationsmöjligheter. Det 
geografiska läget innebär både en lång sommar- och 
vintersäsong och det finns värdefulla miljöer både 
över och under havsytan. Många av frilufts- och 
rekreationsaktiviteterna kopplade till havet utförs dock 
på land. De platser som är intressanta för friluftsliv och 
rekreation längs kusten får dock många gånger sitt värde 
just på grund av havets närvaro. Flera värdefulla områden 
för rekreation och friluftsliv längs kusten redovisas i 
Sundsvall kommuns kustplan (2011). 

Ur ett ekosystemtjänstperspektiv är det viktigt att 
förstå vilka egenskaper och funktioner i havet som 
gör det möjligt och attraktivt att utöva rekreation och 
friluftsliv. Detta eftersom många av de aktiviteter som 
utförs är starkt knutna till, och beroende av, fungerande 
ekosystem i havet. Förutsättningarna för och viljan att 
vistas i kustområdet och till havs stärks om havet är 
rent från gifter och fritt från övergödningssymptom. 
Rik biologisk mångfald och hög artrikedom är andra 
egenskaper som gör havet intressant att upptäcka och 
använda för rekreation och friluftsaktiviteter.

Båtliv, kanot- och kajakpaddling och 
långfärdsskridsko 
Båtliv, kanot- och kajakpaddling och 
långfärdsskridskoåkning är aktiviteter som är mycket 
värdefulla för det rörliga friluftslivet. Det är också 
aktiviteter som på ett direkt sätt nyttjar havet och 
havsytan men som samtidigt är beroende av kusten. 
Det handlar om möjlighet att angöra småbåts- och 
naturhamnar, sjösättningsplatser och platser från vilka 

Fritidsvanor vid havet
Sommaren 2017 genomfördes en enkätundersökning 
vid några platser i Sundsvalls kommun. Syftet var 
att ta reda på mer om hur havet och kusten i 
kommunen används, vilka platser som är populära 
och vad havet har för betydelse för folk som bor i 
kommunen.

Under den sommarmånad som enkäten 
genomfördes hade 45 % av de som svarade vistats 
vid kusten eller havet den senaste veckan. Nästan 
60 % av alla som svarade på enkäten önskade att 
de kunde besöka kusten och havet oftare än vad de 
gjorde. Den vanligaste orsaken till att de inte besökte 
kusten så ofta som de önskade var tidsbrist.

De fem vanligaste aktiviterna som de svarande 
ägnade sig åt när de vistades vid kusten eller havet 
var:
• Promenera (28%)
• Bada (20 %)
• Solbada (17 %)
• Besöka restaurang eller café (14%)
• Ha picknick eller grilla (11 %)

Andra aktiviteter som de svarande ägnat sig åt var 
exempelvis jogging och terränglöpning, cykling, foto, 
målning och att åka båt. 

I en fritidsvaneundersökning som genomfördes 2014  
så var de fem vanligaste aktiviteterna: 
• Promenera
• Ströva i skog och mark
• Bada utomhus
• Arbeta i trädgården
• Solbada

I samma undersökning så pekades Alnön ut som 
ett särskilt viktigt område för möjligheten att utöva 
friluftsliv.

det är möjligt att påbörja skridskoturer. Båtliv med segel- 
eller motorbåt gör det enkelt att färdas till platser där 
det exempelvis kan finnas möjlighet att bada, ägna sig åt 
fågelskådning eller andra typer av aktiviteter.  Kanot- och 
kajakpaddling erbjuder möjlighet att uppleva naturen 
och havet på ett lite annorlunda sätt än med segel- eller 
motorbåt. Från kanoten, kajaken eller skridskorna 
kommer utövaren närmare naturen och kan på ett 
direkt sätt se, ta del av och samtidigt lära sig mer om de 
naturliga förutsättningarna för växt- och djurlivet i havet 
och längs kusten.

I kartan över fritidsbåttrafik redovisas stråk och platser 
som har bedömts värdefulla för båtliv, kanot- och 
kajakpaddling. Dessa stråk och platser har pekats 
ut och värderats av föreningar som samlar de som 
använder havet för dessa aktiviteter. Värderingarna 
har använts för att komplettera den klassning som har 
gjorts i kustplanen. I kartan över friluftsaktiviter på 
vintern redovisas de långfärdskridskoleder som pekats 
ut av förening för långfärdsskridskoåkare, samt isens 
uppskattade utbredning och tjocklek samt de farleder 
som isbryts. 
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Information
Uppgifter om fritidsbåttrafiken kommer från 
kommunens kustplan och från två workshops som 
har hållits med representanter för föreningar med 
intressen i och kunskap om havsområdet. 

Uppgifter om farleder där vattenskotertrafik är 
tillåten kommer från Naturvårdsverket och data 
över segling/motorbåtsrörelser kommer från 
Naturvårdsverket. Data över frekvent segling och 
motorbåtstrafik finns bara redovisat för Juniskär.

Angöringsområden är områden där det är möjligt 
att sjösätta och ta upp båtar.
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© Lantmäteriet, Trafikverket, Länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket och Havsmyndigheten.

Fritidsbåttrafik
Angöringsplatser, 
hamn, marina, upptagningsplatser

Paddling

Segling/ motorbåtar

Högsta prioritet
Mellanprioritet
Lägst prioritet

Farled, Riksintresse

Frekvent trafik
Gles trafik
Småbåtstur
Intressanta områden för båtliv
Farled där vattenskotertrafik 
är tillåten

Prio 2 paddling

Prio 1 paddling

Angöringsområde

Tältplatser

Sjösättnings-/fikaplats  

##
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Friluftsliv och rekreation, Vinter
Farled (isbrytning)
Långfärdsskridskor

Istäcke medel år 2008-2017
isfritt
8 cm
12 cm
16 cm
18 cm0 5 10 15 20

km

³

© Lantmäteriet, Trafikverket och SMHI.

Information
Data om istäckets utbredning har bearbetats 
utifrån uppgifter från SMHI. Normalt finns det is 
i snitt 90 dagar per säsong. Det kan vara stora 
skillnader i hur länge istäcket finns, de senaste 10 
åren har det pendlat mellan 4 och 134 dagar.
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Fritidsfiske 
Fiske är en populär fritidsaktivitet som även har 
möjlighet att utvecklas för turist- och besöksnäringen. 
För att förbättra möjligheterna till utövande av 
fritidsfiske kan tillgängligheten till kusten både från 
land och från vatten behöva förbättras. I kartan 
nedan redovisas områden som används för fritidsfiske. 
Redovisningen görs enligt samma skala som i kustplanen. 

Bad och dykning
På de nio badplatser för vilka provtagning av vattnet har 
skett uppnår alla tjänlig status. Två platser, Bergafjärden 
samt Tranviken på Alnön, uppnår utmärkt kvalitet. 
Övriga sju badplatser är otillräckligt provtagna för 
att klassas. (Havs- och vattenmyndigheten, 2017). 
Bedömningen görs utifrån halter av tarmbakterier i 
vattnet. Gemensamt för bad som rekreationsmöjlighet 
och ekosystemtjänst är att den är starkt beroende av 
andra ekosystemtjänster. Det är inte attraktivt eller 
lockande att bada i ett giftigt, övergött eller på andra sätt 
dött eller sjukt hav.

Dykning i Sundsvall erbjuder både natur- och 
kulturupplevelser. Vissa dykplatser är tillgängliga från 
land medan andra endast går att nå med båt. Under ytan 
finns både ett biologiskt och kulturellt arv att uppleva 
och utforska. Östersjöns speciella miljö ger en intressant 
blandning av söt- och saltvattensarter som kan ses simma 
sida vid sida. 

Dykning och sportdykning förutsätter, precis som 
bad, att havet förblir en miljö som vi vill vara i, det 
vill säga giftfritt, utan övergödningssymptom och med 
biologisk mångfald. Utsläpp från land som påverkar djur 
och växtliv i havet, anläggning av vindkraftverk eller 
muddring påverkar möjligheterna till dykning.

I kartan över värdefulla platser för bad och dykning 
redovisas badplatser från kustplanen. Dessa har 
kompletterats med redovisning över var det finns 
sandstränder. Badplatserna kan vara anordnade med 
bryggor, enklare servering och kiosk. Andra, som 
friluftsbaden i kartan är av mer informell karaktär och 
vissa är endast tillgängliga med båt. Mer information om 
badplatser finns i kommunens kustplan. 

Kartan över värdefulla dykområden bygger på uppgifter 
från dykklubbar och dykare i kommunen samt 
uppgifter om var det finns vrak och lämningar i havet. 
De områden som redovisas har klassats utifrån hur de 
värderats av dykklubbar och dykare på en skala från prio 
1 till prio 3.

Dykområdet vid Vindhem söder om Alnön utpekas i 
kommunens kustplan som den plats där det är möjligt 
att som nybörjare öva dykning i kommunen, vilket kan 
sägas göra det till en viktig naturpedagogisk plats.

Illustration av värdeskapandekedja som skapar den kulturella ekosystemtjänsten bad. Källa: Tyréns

Abborrar. Foto: Henrik Schreiber



50

Fågelskådning och utblickar
I kartan över fågelskådning redovisas värdefulla områden 
och platser för fågelskådning och platser med vackra 
utblickar. Fågelskådning är en populär aktivitet som 
kan locka människor såväl från kommunen som från 
andra kommuner och regioner att vistas längs kusten 
och vid havet. Fågelskådning som aktivitet förutsätter 
att det finns ett välmående bestånd och en stor 
artrikedom av fåglar att ta del av. Glädjen att se och 
höra fåglarna i deras naturliga miljö är en viktig kulturell 
ekosystemtjänst. Rovfåglar har som toppredatorer även 
en viktig del i att upprätthålla näringsvävens dynamik.
 
Topografin längs kusten och på land i kommunen gör 
att det finns ett flertal platser som erbjuder utblickar. 
Dessa platser kan vara särskilt intressanta ur rekreativa 
syften, som rast- eller uppehållsplatser som erbjuder vila 
i tysta och relativt opåverkade miljöer. Vindkraftverk till 
havs kan påverka fåglarnas flyttmönster och livsmiljöer 
och därmed möjligheten att ägna sig åt fågelskådning. 
Vindkraftverk påverkar även landskapsbilden på ett 
sätt som innebär att utblickar förändras. Det finns idag 
inga vindkraftverk i havsområdet i Sundsvalls kommun 
och det finns i dagsläget inga planer på att uppföra 
vindkraftverk.

Övrigt
Kite-, vind-, och vågsurfning är andra aktiviteter som 
äger rum i havsområdet. Det finns dock inga uppgifter 
om platser som nyttjas för dessa aktiviteter varför de inte 
redovisas i kartan. 

Jakt på havet av exempelvis sjöfågel och säl förekommer 
också men har inte kartlagts i det här underlaget. 
Under 2017 beslutade Naturvårdsverket att skyddsjakt 
på totalt 30 gråsälar får bedrivas i Västernorrlands län. 

Jakttiden pågår från 20 april till 31 december. Det finns 
inga uppgifter om hur många som jagar säl i Sundsvalls 
kommun eller var jakt förekommer. 

Skarven är en art som många har starka känslor inför, 
särskilt de som ägnar sig åt båtliv och yrkesfiske. 
Skarvkoloniernas häckningsplatser blir snabbt till hela 
avlövade öar med en karaktäristisk lukt. De sägs även 
konkurrera om fiskebeståndet med yrkesfiske och kan 
skada fiskeredskap när de fastnar i dessa. Skarvens 
spillning innehåller stora mängder näringsämnen så 
även om träden på skarvöar kan se döda ut så trivs där 
istället näringsälskande arter som gräs och örter. Många 
fågelarter häckar i skydd av skarvkolonier och skarvar 
och skarvungar har på senare år blivit en ny födoresurs 
för havsörnar.

Fritidsvanor vid havet
Sommaren 2017 genomfördes en enkätundersökning 
vid några platser i Sundsvalls kommun. Syftet var 
att ta reda på mer om hur havet och kusten i 
kommunen används, vilka platser som är populära 
och vad havet har för betydelse för folk som bor i 
kommunen.

På frågan om vilka fritidsaktiviteter som var viktigast 
att kunna utöva vid havet så var de fem vanligaste 
svaren: 
• Bada (55%)
• Solbada (37%)
• Promenera (30%)
• Ha picknick eller grilla (30%)
• Besöka restaurang eller café (15%)

På frågan om vilken som var den viktigaste platsen 
vid kusten kopplat till friluftsaktiviteter så var de tre 
flitigast angivna platserna:  
• Alnön (16%)
• Hartungviken (6%)
• Juniskär (5%)

I en friluftsvanundersökning som genomfördes 
2014 så tyckte cirka 32 % av de som svarade att 
möjligheten att utöva friluftsliv i kommunen var 
mycket bra och cirka 45 % tyckte att det var ganska 
bra möjligheter att utöva friluftsliv.

I samma undersökning uttryckte cirka 53% att det är 
mycket viktigt att kunna utöva friluftsaktiviteter och 
cirka 26 % att det är viktigt. Hela 77 % uppgav att 
utövade friluftsaktiviteter någon gång varje vecka.

70 % uppgav att de upplever att tillgängligheten 
till stränder och strandnära områden i Sundsvalls 
kommun är god.
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Fritidsfiske
Viktiga grundområden/vikar
Prio 1, högsta prioritet
Prio 2, mellanprioritet
Prio 3, lägst prioritet0 5 10 15 20
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© Lantmäteriet, Länsstyrelsen, 
och Sjöfartsverket.

Information
Uppgifter om fritidsfiske kommer från kommunens 
kustplan och från två workshops som har hållits 
med representanter för föreningar med intressen i 
och kunskap om havsområdet. 

Grundområden är gynnsamma livsmiljöer för fisk. 
Uppgifter om värdefulla grundområden kommer 
från kommunens kustplan.
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Bad och dykning
"" Kommunala badplatser
! Friluftsbad

Sandstränder, större än 10 ha

Dykområden
Prio 1, högsta prioritet
Prio 2, medelprioritet
Prio 3, lägre prioritet0 5 10 15 20
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© Lantmäteriet, Trafikverket, Länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket och Havsmyndigheten.

Information
Uppgifter om badplatser kommer från 
kommunens kustplan. På både badplatser och 
friluftsbad finns livräddningsutrustning i form av 
livbojar och livbåtar. Uppgifter om sandstränder är 
hämtade från marktäckeskarta.

Uppgifter om dykområden kommer från 
kommunens kustplan och från workshops med 
dykklubbar som prioriterat vilka som är de mest 
intressanta och populära platserna att dyka vid. 
På västra sidan av Alnön finns ett stort antal vrak 
och fartygslämningar vilket skapar ett stort och 
sammanhängande dykområde.
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Utblickar, strandtillgänglighet

Riksintresse Friluftsliv

Havets synlighet från utsiktspunkter
Hög

Låg

^ Populära utsiktspunkter

Oexploaterad/mycket glest bebyggd mark

Information
Sundsvalls kommun tillhör den södra delen av 
Höga Kusten. I kommunen finns många höga berg 
från vilka en stor del av havet är synligt. 

Den nya sträckningen av E4 ger ett nytt perspektiv 
av havet för de som passerar Sundsvall. Den nya 
dragningen ger möjligheter till utblickar mot 
Draget, inre hamnen och Alnön. 

Kan man se hela kommunens havsvattenyta 
från något av de högsta bergen? Om man står 
vid strandkanten i höjd med havet ser man 4-5 
km innan jordkrökningen gömmer vattenytan. 
Om man står på ett berg ser man såklart ännu 
längre. Hur långt man kan se är beroende av 
väder, längd och betraktelsehöjd och om andra 
berg med vegetation ligger emellan och skymmer 
sikten.  Från Södra berget kan du se nästan hela 
kommunens havsvattenyta, några berg söder om 
Njurunda skymmer dock lite av de södra delarna. 
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Fågelskådning
Högsta prioritet
Mellanprioritet
Lägre prioritet
Oklassade områden

Information
Uppgifter om värdefulla platser för fågelskådning 
kommer från kommunens kustplan och från 
workshops med föreningar med intressen i och 
kunskap om havet i Sundsvalls kommun.
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Samband och potential
En förutsättning för att olika miljöer ska vara 
attraktiva för utövande av frilufsliv och rekreation 
är att det finns fungerande ekosystem. Reglering av 
övergödning, och giftiga ämnen, näringsvävarnas 
dynamik och upprätthållandet av biologisk mångfald är 
ekosystemtjänster som bidrar till att skapa de kulturella 
ekosystemtjänster som människor nyttjar när de utövar 
friluftsliv och rekreation. Det finns ingen indikation 
på att dessa faktorer är begränsande för rekreation och 
friluftsliv i Sundsvalls havsområde idag.

Att vistas i natur- och kulturmiljöer har potential att ge 
oss nya kunskaper om ekosystemen. Detta som kallas 
ekologiskt lärande är en viktig ekosystemtjänst som 
i förlängningen kan ge direkt avkastning tillbaka till 
naturen. Ju mer vi lär oss, och nästa generation, om 
naturen och ekosystemen, desto gynnsammare beslut för 
miljön kan vi fatta både nu och i framtiden.
För att stärka en socialt och ekologiskt hållbar utveckling 
så är det positivt att förbättra förutsättningarna att 
använda kusten och havet för rekreation och friluftsliv. 
Många friluftsaktiviteter är gratis och kan utföras 
utan krav på dyr utrustning. Allemansrätten och 
strandskyddet säkerställer att alla invånare har tillgång till 
miljöer för rekreation och friluftsliv där möten kan ske 
över generations-, etnicitets- och klassgränser. 

Havets estetiska värden är i hög grad en personlig 
upplevelse. Tillgängligheten till havet påverkas av 
kommunal planering. I Sundsvall finns flera centralt 
belägna platser med möjligheter att ta del av havets 
estetiska värden där landskapets topografi erbjuder långa 
utblickar. Kommunen har möjlighet att tillgängliggöra 
platser med utblicksmöjligheter eller andra platser som är 
attraktiva för friluftsliv genom exempelvis anläggande av 

vandringsstigar, väderskydd eller raststugor. Kommunen 
kan också påverka mark- och vattenanvändningen så att 
utblicksmöjligheter och populära platser skyddas från 
påverkan.

Inspiration som ekosystemtjänst är som nämnts 
tidigare delvis en fråga om kultur och delvis en fråga 
om marknadsföring. Att utveckla kulturella tjänster i 
havet, inom ramen för ekosystemets hållbarhet, gör att 
kommunen kan använda sig av havet i marknadsföring. 
Det kan stärka känslan av att havet är viktigt och kan 
bidra till att stärka den lokala identiteten, vilket i sin 
tur har möjlighet att skapa positiva attityder kring att ta 
hand om havet.

En badare. Foto: Henrik Schreiber

Ortvikens småbåtshamn. Foto: Ronnie Nordström
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Hot
Rekreation och friluftsliv innebär mänsklig aktivitet och 
rörelse i miljöer där både djur, växter och människor 
kan ha behov av orördhet och tystnad. Ett för intensivt 
nyttjande av havet och kusten kan riskera att äventyra de 
naturvärden och ekosystemtjänster som gör det möjligt 
och attraktivt att utöva olika aktiviteter.
 
Olika aktiviteter kräver olika stort utrymme och olika 
grader av exklusivitet. Det leder till att det kanske inte 
är lämpligt, eller möjligt, att utöva dem på samma plats 
under samma tid. Exempelvis kan motorbåtar eller 
vattenskotrar med hög ljudnivå påverka möjligheten 
att ägna sig åt kajakpaddling eller fågelskådning. 
I befintligt kartlagt underlag finns endast farleder 
där vattenskotertrafik är tillåten utpekade. Andra 
mer kustnära områden där vattenskotertrafik eller 
motorbåttrafik kan förekomma och komma i konflikt 
med andra aktiviteter finns det inte kännedom om 
idag. Landskapsbild och utblickar kan förändras genom 
att vindkraftverk eller andra byggnationer vid kusten 
uppförs, vilket även kan påverka djurlivet. Det är även 
viktigt att spridningen av miljögifter begränsas för att 
avvärja hot mot djur- och växtliv som bidrar till att skapa 
kulturella ekosystemtjänster.

Utifrån tillgängligt underlag är det inte möjligt att säga 
hur områden för yrkesfiske sammanfaller eller inte med 
områden för fritidsfiske. Inga uppgifter har inkommit 
som tyder på att farleder för yrkestrafik begränsar 
utövandet av rekreation och friluftsliv i kommunen idag. 
Däremot ger Sundsvalls nya logistikpark möjlighet för 
fler och större fartyg att angöra Sundsvalls hamn vilket 
eventuellt kan komma att stå i konflikt med möjligheten 
till dykning i södra Alnösundet och vid Vindhem. 

Fin skridskois. Foto: Facebook-gruppen ”Långfärdsskridskor 
i Sundsvall”, Johan Lindgren.

Om friluftsliv och rekreation kan utvecklas på ett hållbart 
sätt där hänsyn tas till fler värden och intressen så finns 
goda förutsättningar för att havets ekosystemtjänster ska 
kunna fortsätta producera nyttor i framtiden. 

Rekreation och friluftsliv och blå tillväxt
Utvecklade möjligheter att använda kusten och havet 
för rekreation och friluftsliv kan stärka näringslivet i 
Sundsvalls kommun. Verksamheter kan utvecklas med 
exempelvis uthyrning och försäljning av utrustning. 
Även kiosker, camping, vandrarhem och café och 
restaurangverksamhet kan utvecklas. För att öka 
tillgängligheten kan platser för sjösättning av kanot eller 
båtar med parkeringsmöjligheter anläggas. Kommunen 
kan även ta initiativ till att anlägga vandringsleder, 
rastplatser eller enklare övernattningsstugor.  

Platser för friluftsliv och rekreation är intressanta för 
besöksnäringen som kan vara med och utveckla dem med 
funktioner och service. Exempel på åtgärder som kan 
göra platser intressanta för besökare är om det exempelvis 
finns anordnade leder, servering, toaletter, parkering eller 
övernattningsmöjligheter. Utveckling i vissa områden där 
det bedöms lämpligt kan minska slitage, nedskräpning 
och annan påverkan i andra värdefulla naturområden. 
På så sätt kan negativ påverkan på naturmiljöer undvikas 
vilket stärker de kulturella ekosystemtjänsterna och 
möjligheterna att de kan nyttjas även i framtiden.

En potentiell risk att ta hänsyn till när man utvecklar 
rekreation och friluftsliv inom ramen för ekonomisk 
tillväxt, är att det kan finnas en låg betalningsvilja bland 
människor som vill uppleva naturmiljöer. Det gäller även  
att hitta rätt former och aktiviteter att ta betalt för, för att 
inte skapa missnöje och konflikter kring privatiseringar 
av ”det allmänna”, att aktiviteter förknippas med 
kostnader kan vara exkluderande. 
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Illustration över potential och utvecklingsmöjligheter, hot och intressekonflikter samt samband och koppling till ekosystemtjänster 
för intresset rekreation och friluftsliv i havsmiljön i Sundsvalls kommun. Källa: Tyréns
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3.5 Näringsliv och 
transporter
I Sundsvalls kommun finns stora skogs-, kemi- och 
aluminiumindustrier som är lokaliserade vid kusten och 
som är beroende av havet för transporter av gods, intag 
av kylvatten och utflöde av processvatten. Att havet kan 
användas för transporter eller utflöde av processvatten 
räknas inte som ekosystemtjänster eftersom vi inte 
är beroende av fungerande ekosystem för att kunna 
använda havet för de ändamålen. Det är dock mycket 
viktigt för att de industrier och verksamheter som finns 
i kommunen ska kunna utvecklas och finnas kvar och 
även i framtiden kunna skapa arbetstillfällen och bidra 
till ekonomisk tillväxt såväl lokalt och regionalt som 
nationellt.

I kommunen finns även ett mer småskaligt näringsliv 
som drar nytta av de ekosystemtjänster som havet skapar. 
Det handlar om näringar inom turism, rekreation 
och friluftsliv. Trenden de senaste åren är att intresset 
för vandringar och naturupplevelser samt mat- och 
smakupplevelser ökar. Det innebär att det finns god 
potential för besöksnäringen att växa. Sundsvalls 
kommun samarbetar idag med både Timrå och Ånge för 
att utveckla turism- och besöksnäringen. Västernorrlands 
läns landsting har tagit fram en tillväxtstrategi för 
besöksnäringen i vilken målet för Sundsvall, Timrå och 
Ånge är att besöksnäringen ska fördubblas till 2021.

Samband och potential
Även om transporter inte räknas som ekosystemtjänster 
så kan de, liksom användande av havet för kyl- och 
processvatten, påverka ekosystemtjänster på sätt som 
både är positiva och är negativa. Utvecklade möjligheter 
att transportera människor till havs tillgängliggör 
havet vilket innebär att fler kan nyttja kulturella 
ekosystemtjänster som kulturarv, friluftsliv och 
rekreation. Om gods kan transporteras med båt istället 
för med lastbil på land kan spridningen av mikroplaster 
minskas vilket kan minska påverkan på havets ekosystem.

Samtidigt kan transporter ge upphov till negativ 
miljöpåverkan och därmed leda till negativ påverkan på 
ekosystem som producerar flera tjänster som nyttjas i 
kommunen idag. Miljöpåverkan kan exempelvis uppstå 
till följd av utsläpp av koldioxid, kväve- och svaveloxider, 
olja, bottenfärger och avloppsvatten. Buller såväl över 
som under vatten kan påverka livsmiljöerna för både 
människor och djur och växter. När havsvatten används 
som processvatten finns även risk för utsläpp av ämnen 
som kan påverka havet på olika sätt.

Det småskaliga näringslivet är beroende av att att havets 
ekosystem fungerar och kan fortsätta skapa värden som 
gör kommunen intressant för besökare. Det handlar 
exempelvis om värdefulla natur- och kulturmiljöer 
och om möjligheten att ägna sig åt fritidsfiske och 
kanotpaddling. Ett friskt hav där fisken i framtiden inte 
innehåller miljögifter skapar utvecklingsmöjligheter för 
företag som erbjuder mat- och smakupplevelser. 

Lastfartyg. Foto: Jörgen Spång
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Hot
Eftersom kusten i Sundsvalls kommun är brant och 
djupen i havet är stora så är förutsättningarna för 
transporter av gods goda. Det finns idag inga uppgifter 
om att det skulle finnas behov av muddringar i de 
farleder som trafikeras av stora fartyg. Uppgrundning 
och återkommande behov av kostsamma muddringar 
skulle annars kunna utgöra ett hot mot möjligheten att 
nyttja havet för transporter. 

Konkurrerande anspråk på mark vid kusten kan 
innebära att industrier och verksamheter inte kan 
växa och utvecklas. Det handlar då framför allt om 
bullerskyddsbestämmelser som innebär konflikter om 
mark vid kusten används för bostadsändamål. Det är 
därför viktigt att kommunen har tydliga strategier och 
riktlinjer för markanvändningen i anslutning till de 
industrier och verksamheter som finns vid kusten.

Det småskaliga näringslivets möjligheter att fortsätta växa 
kan hotas av verksamheter med negativ miljöpåverkan 
som sker långt ifrån de platser som är intressanta 
att utveckla men kan även hotas av konkurrerande 
anspråk som kan leda till negativ påverkan på natur- 
och kulturmiljöer längs kusten och havet. Således 
kan det finnas konflikter mellan det storskaliga och 
det småskaliga näringslivet om de gör anspråk på 
samma områden. Några sådana konflikter har dock 
inte identifierats i arbetet med att ta fram detta 
planeringsunderlag.

Näringsliv och transporter och blå tillväxt
Verksamheterna inom exempelvis skogs-, kemi- och 
aluminiumindustri skapar arbetstillfällen och bidrar 
till lokal och regional tillväxt. Att kunna använda havet 
för transporter av gods är därför mycket viktigt för de 
industrier och verksamheter som finns lokaliserade 
längs kusten idag. Industrierna och verksamheterna har 
ofta en viss omgivningspåverkan vilket innebär att det 
kan behövas utrymme för att de inte ska konkurrera 
med annan användning som exempelvis bostäder eller 
rekreation och friluftsliv. 

Även det småskaliga näringslivet inom besöksnäringen 
behöver ges utrymme att växa och utvecklas och 
prioriteras om det finns konkurrerande anspråk som 
riskerar att leda till negativ påverkan på de värden som 
gör olika platser intressanta att vistas i och utveckla.

Transporter av gods till havs är resurseffektivt 
jämfört med andra trafikslag vilket innebär att det ur 
klimatsynpunkt kan vara positivt om en större andel 
godstransporter kan ske till havs. I Sundsvall pågår 
planering och utbyggnad av logistikpark och hamn vilket  
kommer att förenkla samordningen och överflyttning av 
gods mellan olika transportslag. Det kan också innebära 
att industrier och verksamheter inte är lika beroende av 
att finnas i lägen nära hamnen då transporter till och 
från hamnen förenklas. Det kan underlätta expansion i 
framtiden eftersom att verksamheter idag kan begränsas 
av att de inte kan växa genom att fylla ut med massor i 
havet. 

3D-illustration över den framtida logistikparken. Källa: 
Sundsvalls logistikpark

Även transporter av människor har potential att utvecklas 
i framtiden. Idag finns båttaxi och turverksamhet i liten 
utsträckning i Sundsvalls kommun. Samtidigt finns 
det många som idag bor längs kusten på exempelvis 
Alnön och som arbetar i Sundsvall. Det kan därför 
finnas underlag för kollektivtrafik på havet i form 
av pendelbåtar som skulle kunna korta restiderna 
jämfört med trafik på land. Pendelbåtar skulle även 
kunna trafikera populära utflykts- och besöksmål och 
tillgängliggöra dem för fler än idag vilket stärker värdet 
och nyttjandet av kulturella ekosystemtjänster. Det 
stärker i sin tur möjligheterna att utveckla olika platser 
för besöksändamål. 
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Naturvårdsverket och Havsmyndigheten.

Maritim trafik, yrkestrafik, farligt gods

Kommunikationer

Ankringsplatser, Maritim trafik 

! ! ! ! ! Ankringsområden, Riksintresse

Stora industrier, hamnområde

Sjöfart - befintlig farled (Riksintresse)

Tät trafik

Frekvent trafik

Gles trafik

Ringa trafik

Information
Yrkestrafikens rutter följer oftast kortaste 
vägen mellan målpunkter och inte de utpekade 
farledernas utbredning. De stora djupen möjliggör 
att man kan röra sig över större områden med 
båt än i andra delar av landet med mer grunda 
områden. Uppgifter om hur den maritima trafiken 
rör sig är hämtade från Naturvårdsverkets data 
över GPS-loggar för yrkestrafik, maritim trafik och 
farligt gods.



61

3.6 Energi
Vindkraft
Vind är en långsiktigt hållbar och förnyelsebar 
energikälla som är viktig för att skapa ett mer hållbart 
energisystem. De senaste 10 åren har vindkraften byggts 
ut i hög takt. År 2006 producerade vindkraften 1 TWh, 
en siffra som år 2016 uppgick till15 TWh. Under 
samma period ökade vindkraftens andel av den totala 
elproduktionen från 1 till 9 % (Energimyndigheten, 
2017). 
 
Västernorrlands län hamnade år 2016 på tredje plats 
i jämförelse med övriga län när det gäller produktion 
av el från vindkraft. Hela 1,5 TWh producerades i 
Västernorrland. I Sundsvalls kommun fanns det år 2016 
fem vindkraftverk med en installerad effekt av 9 MW.

Kommunen antog 2012 ett tillägg till översiktsplanen 
där områden för större vindkraftsetableringar pekades ut. 
Inga områden i havet pekades ut i tillägget. Anledningen 
var att kommunen bedömde att kunskapsläget om 
påverkan från och erfarenheterna av vindkraftverk var för 
litet samt att det finns få grundområden som lämpar sig 
för vindkraftverk.

Vågkraft
Vågkraft är en metod för att producera förnyelsebar 
energi som ännu är relativt outvecklad. Forskning pågår 
dock kring hur energi från vågor kan omvandlas till el. 
I Sverige pågår försök med vågkraftverk utanför Lysekil 
på västkusten.Vågkraftverk kan placeras både vid kusten 
och längre ut i havsområdet. De vågkraftverk som finns 
idag består något förenklat av en generator som placeras 
på havsbottnen som kopplas samman med en boj på 
havsytan. 

När bojen rör sig upp och ned av vågornas rörelser 
genereras el som förs in till land via kablar som löper 
längs havsbotten.

På grund av att erfarenheterna av vågkraft ännu är så 
pass begränsade så är det svårt att med säkerhet säga 
hur vågkraftverk kan komma att påverka ekosystemen i 
havet. Även vågkraftverk kan sannolikt orsaka störningar 
vid anläggning och skapar precis som vindkraft 
elektromagnetiska fält när de är i drift. Både bojar vid 
ytan och fundament på havsbotten kan dock erbjuda nya 
livsmiljöer för djur och växter. Den visuella påverkan och 
bullerstörningarna från vågkraftverk är mindre än från 
vindkraftverk.

Samband och potential
Eftersom vindkraftverk är kostsamt att anlägga där 
bottendjupet är stort så är grundare områden som ligger 
närmare kusten ofta mer attraktiva för anläggning av 
vindkraftverk. Större vindkraftsparker till havs i Sverige 
har enligt SGU (2017) framför allt planerats i områden 
med ett vattendjup mellan 5 och 30 meter. Grunda 
havsområden som vikar och grundbankar erbjuder även 
gynnsamma förhållanden för olika fiskarter. Anspråk på 
områden lämpliga för vindkraft kan därför stå i konflikt 
med bevarande och hänsyn till värdefulla lek- och 
uppväxtområden för fisk. Eftersom sådana områden 
ofta också utgör häckningslokaler för flera fågelarter så 
riskerar vindkraft även att påverka fågellivet. Det innebär 
samtidigt att en vindkraftspark till havs även kan bidra 
till att skapa en skyddszon för djurlivet i området. 

Nära kusten finns även andra typer av anspråk och 
intressen som exempelvis rekreation och friluftsliv i form 
av kajakpaddling eller bad och båtliv. Vindkraftverk 
riskerar därför även att hamna i konflikt med dessa 
konkurrerande anspråk. 

Vindkraftverk bör heller inte uppföras i områden där 
havsbotten kan vara förorenad eftersom anläggning 
av fundament riskerar att röra upp och frigöra farliga 
ämnen som sedimenterats i botten.

Vindkraftverk förändrar landskapsbilden och ger 
upphov till buller. I tysta miljöer som är lämpliga för 
naturupplevelser kan det därför finnas konflikter mellan 
vindkraft och andra intressen. Under anläggningstiden 
kan vindkraftverken påverka livsvillkor och livsmiljöer 
för djur och växter genom de ljudstörningar som 
uppstår vid pålning för kraftverkens fundament. När 
vindkraftverken sedan tas i drift finns det även risk för att 
ljudstörningar, elektromagnetiska fält och hydrografiska 
förändringar kan komma att påverka ekosystem i havet. 
Även ovanför havsytan uppstår störningar som kan 
komma att påverka fågellivet och fåglars rörelser i och 
över havsområdet.

Något som ibland lyfts fram med havsbaserad vindkraft 
är att verkens fundament kan skapa nya livsmiljöer för 
vissa arter, liknande konstgjorda rev. Fiskar till havs tycks 
inte påverkas av ljud och vibrationer från verken.

Eftersom kunskapen om vågkraftsverkens påverkan 
på ekosystemen i havet är begränsad så är det viktigt 
att ta del av erfarenheter av de försök som pågår idag. 
Vågkraftverkens påverkan på landskapsbild och påverkan 
genom ljudstörningar är mindre än från vindkraftverk. 
De bör därför kunna anläggas närmare land då risken för 
bullerstörningar är mindre. Det är dock inte lämpligt att 
placera dem i områden med många fartygsrörelser eller 
områden som är populära för båtlivet. 
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Kartan på nästa sida visar ett antal platser där lokalisering 
av vindkraft skulle vara tekniskt möjlig med hänsyn 
till några urvalskriterier. I urvalet av områden har 
samma kriterier för vindförhållanden använts som 
Energimyndigheten använder vid utpekande av 
riksintresseområden. Det betyder att det ska blåsa mer 
än 8 m/s i årsmedelvind 100 meter över mark. Andra 
kriterier som använts vid urvalet är att vattendjupet 
inte ska uppgå till mer än 50 meter och att lokalisering 
inte görs i områden med skyddad natur (naturreservat, 
Natura 2000). Hänsyn har också tagits till generellt 
ekologiskt känsliga områden genom att undvika 
bottenmiljöer med låg exponeringsgrad.

De mest begränsande faktorerna i kommunens 
havsområde är vindstyrkan, där tillräcklig styrka 
inte uppnås förrän i höjd med Brämöns östra sida, 
de stora havsdjupen samt konkurrerande intressen 
vid de grundområden som finns. Endast ett område 
är sammanhängande med en area på mer än 10 
kvadratkilometer (inringat på kartan). För att skapa 
lönsamhet i en större vindkraftspark till havs antas 
en yta på minst 10 kvadratkilometer behövas, de 
vindkraftsparker som planläggs och byggs i Sverige idag 
är dock ofta mycket större än så. 

Det inringade området sammanfaller delvis med 
områden för lekområden och modellerade naturvärden 
(se karta Naturmiljövärden, sidan 33). Hur påverkan 
på dessa värden skulle se ut, påverkan på utblickar och 
andra fysiska och tekniska aspekter viktiga för själva 
vindkraftverkens funktion, är inte kartlagt och bör 
utredas närmare.

Vindkraftverk till havs. Foto: Kim Hansen, Wikimedia commons



63

0 5 10 15 20
km

³

© Lantmäteriet, SGU och Länsstyrelsen.

Bäst förutsättningar 
för vindkraft

Områden där det är tekniskt möjligt att 
anlägga vindkraftverk
Botten djup, vind

6 - 10 m, vind > 8 m/s

10 - 15 m, vind > 8 m/s

15 - 20 m, vind > 8 m/s

20 - 50 m, vind > 8 m/s

Botten
Övrig botten

Berg och hårdbotten, Moderat exponerat

Berg och hårdbotten, Exponerat
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Gällande Översiktsplan havet

Hamn

Farled

LIS/ Landsbygdsutveckling

Bevara Natur/Kultur

Vattenanvändning

Gårdskraftv. ev. möjliga

Ingen vindkraft

Medelstora anl. ev. möjliga

Vindkraftverk
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3.7 Övrig miljöpåverkan och 
risker
Marint skräp och mikroplaster
Varje år hamnar cirka 5 till 13 miljoner ton plast i 
världshaven. Matförpackningar, plastpåsar och drivande 
fisknät skadar och dödar både fiskar och däggdjur. 
Mikroplaster är de plastpartiklar som är mindre än 5 
millimeter i diameter. Denna typ av partiklar utgör 
den största andelen av allt plastskräp i världens hav. 
Mikroplaster som hamnat i havet är i princip omöjliga 
att fånga upp och bryts inte ner på flera hundra år. 
Varje år når uppskattningsvis flera tusen miljarder 
plastpartiklar haven från svenska avlopp. Källorna 
till partiklarna är flera; bildäck som slits på vägbanor, 
konstgräsplaner, slitage på båtskrov, industriell 
produktion av plast och hygienartiklar som innehåller 
mikroplaster (Naturskyddsföreningen, 2017) 

Plaster och mikroplaster har visat sig hamna i fiskar, 
havslevande djur och fåglar. Plastskräp bryts inte ner i 
djurens matsmältningssystem och ger istället en falsk 
känsla av mättnad, vilket leder till att djur kan svälta 
ihjäl. Hälsoeffekterna av mikroplaster för djur, och 
människor, är inte helt klarlagda. Vissa mikroplaster 
misstänkts släppa ifrån sig kemikalier med negativa 
hälsoeffekter och plastpartiklarna kan även binda 
organiska föroreningar.Det finns ingen enkel lösning på 
problemet med mikroplaster. Källorna och uppkomster 
till mikroplaster spänner över flera samhällssektorer och 
det behövs ökad kunskap om hur utsläpp kan förebyggas 
och reduceras på flera nivåer.

Föroreningar och tunnor
Under 1950-talet och början av 1960-talet så sänktes 
totalt cirka 23 000 tunnor fyllda med industriavfall 
i Sundsvallsbukten. Tunnorna tros innehålla 
cementingjutna kvicksilverhaltiga katalysatormassor. 
Länsstyrelsen har i omgångar utrett både var tunnorna 
är lokaliserade och vilka risker de utgör för människors 
hälsa och för miljön. Med utgångspunkt i de utredningar 
som har genomförts har det dock inte gått att dra 
några säkra slutsatser om behov av eller möjligheter 
att begränsa föroreningar som riskerar att orsakas av 
innehållet i tunnorna. Under 2016 inledde länsstyrelsen 
arbetet med att ta fram en undersökningsplan för att 
göra en bedömning av miljöriskerna. Det område 
som framför allt använts för dumpning är beläget ca 8 
kilometer sydost om Åstön och redovisas i kartan nedan.

Även trä-, pappers-, kemi- och aluminiumindustrier i 
Sundsvall har gett upphov till föroreningar i vattendrag, 
sjöar och hav. Det handlar om allt ifrån tjärämnen som 
PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) till DDT, 
PCB och tungmetaller. Klorerade ämnen, höga halter 
av kvicksilver och tydligt förhöjda halter av kadmium 
förekommer på flera platser. Genom utsläpp från 
pappers- och massaindustrin har det också bildats 
fiberbankar som kan innehålla miljöfarliga ämnen. 
Länsstyrelsen har inventerat och riskklassat fiberbankar 
i Västernorrlands län. Resultaten finns i rapport nr 
2017:06, Riskklassning av fiberbankar i Västernorrland.  
I rapporten pekas inre Sundsvallsfjärden ut som 
prioriterad vad gäller fortsatta undersökningar och 
åtgärder.

Områden där föroreningar har konstaterats redovisas i 
kartan nedan liksom fiberbankar och det område där 
tunnor har dumpats. Det är dock viktigt att påpeka att 
inte alla områden där föroreningar finns har inventerats 
eller klassats som farliga för miljön eller för människors 
hälsa.

Idag pågår dumpning av massor i Draget sydväst om 
Alnön. Det är muddringsmassor från de havsnära 
industriprojekten och utbyggnaderna som dumpas och 
det är länsstyrelsen i Västernorrland som ger dispens för 
dumpning av massor.

VAD KAN GÖRAS LOKALT FÖR ATT 
MINSKA SKRÄP OCH MIKROPLASTER?
• Högre andel transporter med kollektivtrafik och 
cykel och sänkta hastigheter för bilar minskar slitaget 
och spridning av plast från däck. 

• Använda alternativ till plastgranulat på 
konstgräsplaner och fallskyddsgummi. 

• Minska förbrukningen av engångsmaterial och 
plastmaterial och ställ krav vid upphandlingar och 
inköp.

• Arbeta förebyggande för att minska avfall i 
avfallsplaner. 

• Se över teknik och placering av båttvättar.

• Förbättra avskiljningstekniker i reningsverk och vid 
dagvattenhantering.



66

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !
!

!

!

! !

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!!!!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

0 5 10 15 20
km

³

© Lantmäteriet och Länsstyrelsen.

!

! Ej påbörjad
! Avslutade åtgärder

Potentiellt förorenade områden
Dumpningsområde
Fiberrikt område innehåller fiberbankar

MIFO-punkter
Pågående åtgärder

Information
Information om MIFO-punkter har hämtats från 
Länsstyrelsen i Västernorrland. Punkter i havet 
eller högst 100 m från strandlinjen redovisas 
utifrån vilken åtgärdsstatus den potentiellt 
förorenade marken har. 

MIFO betyder metodik för inventering av 
förorenade områden.
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Övriga referenser
Dialogmöte med natur- och friluftsrådet.
20170411 genomfördes ett dialogmöte med natur- och 
friluftsrådet i Sundsvall. Vid mötet deltog representanter 
från Sundsvalls geologiska sällskap, Medelpads ornitologiska 
förening, Svampfärgarsällskapet, Sportdykarklubben lagun, 
Expedition Altitude X samt Noerhtenaestie Västernorrlands 
sameförening. Under mötet diskuterades hur de olika 
föreningarna har nytta av havet, vilka värden som finns 
och vilka utvecklingsmöjligheter och hot som finns i havet. 
Resultatet av dialogen har utgjort underlag vid värdering av 
kulturella ekosystemtjänster i underlagsrapporten.

Workshop med föreningsliv och näringsliv. 
20170530 genomfördes en workshop till vilken föreningsliv 
och näringsliv med intresse och anspråk i havet bjudits 
in. Även tjänstepersoner från kommunen och länsstyrelsen 
deltog samt representanter från Tyréns konsultgrupp. 
Under workshopen diskuterades värdefulla platser och 
stråk, utvecklingsmöjligheter i havet och hot mot de olika 
föreningarnas intressen och anspråk och mot havsmiljön. 
Resultatet av workshopen har utgjort underlag vid värdering 
av kulturella ekosystemtjänster i underlagsrapporten.

Totalt deltog 25 personer på workshopen, inklusive 
tjänstepersoner från kommunen och länsstyrelsen samt 
konsulter från Tyréns. Av de 25 deltagarna var 5 kvinnor 
och 20 män.
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Geografiska datakällor med 
koppling till havet
Havs- och vattenmyndigheten

HaV-havsplaneringsGIS
Havs- och vattenmyndighetens webb-GIS för 
havsplaneringen. Här finns material från flera 
myndigheter samlat. Delar av materialet går att få som 
WMS/WFS eller shape.

https://www.havochvatten.se/HAVSPLANERING-
KARTSTOD

HaV-webbGIS
Havs- och vattenmyndighetens webb-GIS. Här finns 
material från flera myndigheter samlat. Delar av 
materialet går att få som WMS/WFS eller shape. Detta 
web-GIS är mer övergripande och gäller inte enbart 
havsplaneringen.

https://www.havochvatten.se/HAV/SAMORDNING--
FAKTA/KARTOR--GIS/KARTTJANSTER.HTML

HaV - nedladdningssida
Havs- och vattenmyndighetens nedladdningssida för 
olika GIS-material gällande hav och vatten. Materialet 
går att få i olika format, bland annat WMS/WFS och 
shape.

https://geodata.havochvatten.se/geoservices/web

Naturvårdsverket

Miljödataportalen
Webb-GIS som innefattar miljörelaterat material, som 
exempelvis inventeringar över hela Sverige.

http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/

Länsstyrelsen

VISS
Vatteninformationssystem Sverige från Länsstyrelsen. 
Information och web-GIS gällande vatten, hydrologi och 
hydrogeologi. Här finns även information från flera olika 
myndigheter.

http://viss.lansstyrelsen.se/

Geodatakatalogen - nedladdningstjänst
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/
GeodataKatalogen/

WebbGIS med planeringsunderlag Västernorrland
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/
Planeringsunderlag/

Vindbrukskollen
http://www.vindlov.se/sv/vindbrukskollen1/karta/

Digital miljöatlas - visningstjänst
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/digital_miljoatlas/

Sundsvalls kommun
Kartor som visar kommunens översiktsliga planering och 
detaljplanering finns på kommunens hemsida. 

www.sundsvall.se/samhallsplanering-och-trafik/alla-
plankartor/

Geodataportalen
En stor mängd av geografiskt underlag som kan 
vara användbart i havsplanerings-sammanhang 
tillgängliggörs genom Geodatasamverkan. De flesta 
nationella myndigheterna och ett stort antal kommuner 
är medlemmar (Sundsvalls kommun är medlem) i 
geodatasamverkan och delar med sig av sina geodata utan 
kostnad inom denna samverkan.

https://www.geodata.se/geodataportalen/

SMHI

SHARK
Svenskt Havsarkiv innehåller marina fysikaliska, kemiska 
och marinbiologiska data.

http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/
havsmiljodata

Oceanografiska observationer
http://opendata-download-ocobs.smhi.se/explore/

http://www.smhi.se/klimatdata

SGU

Maringeologi - visningstjänst
http://www.sgugeolagret.se/GeoLagret/
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Riksantikvarieämbetet

Fornsök - nedladdningstjänst
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

SEA-GIS
Webb-GIS över Kvarkenområdet. SEA-GIS är ett 
samarbete mellan Sverige och Finland. Västernorrland 
har gått med i samarbetet, men datatillgången för 
området är ännu begränsad.

http://maps.seagis.org

HELCOM
Baltic Marine Environment Protection 
Commission - Helsinki Commission (HELCOM) 
Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention 
för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen 
gäller för hela avrinningsområdet, och behandlar frågor 
om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och 
föroreningar men även skydd och bevarande av den 
biologiska mångfalden i havet.

http://helcom.fi/baltic-sea-trends/data-maps/

OSPAR
Ospar är en regional konvention om att skydda miljön 
i Nordostatlanten. Där ingår Nordsjön, Skagerrak och 
delar av Kattegatt.

http://odims.ospar.org/

Marbipp
Innehåller inget geodata att ladda ner men mycket 
samlad kunskap om biotoper, indikatorer, vägledning 
m.m.

http://www.marbipp.tmbl.gu.se/

GästhamnsGIS
Samlingsportal för svenska gästhamnar med tillhörande 
web-GIS. Här finns information om alla gästhamnar i 
Sverige, sorterat på region.

http://www.svenskagasthamnar.se/BOTTENHAVET/






