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Abstract
The main purpose of this report is to describe the background of a dredging
work and to evaluate its effects, that is, to carry out an Environmental Impact
Assessment (EIA). Another aim is to analyse what methods, models and theories
may be applied to the present study, which is about a water system and its
closest surroundings in the Swedish archipelago. As there are several links
between nature, human interaction and outdoor activities, we have based the
study on a holistic approach, combining various methods suck as interviews,
questionnaires, field observations and studies of maps and literature.
We have found that an improved water infrastructure will lead to an
economically and socially positive development of the region as well as to
environmental advantages in the studied area.
By experience we know that decisions from above (i.e. from
authorities on a regional or national level), might cause conflicts on a local level.
Decisions based on local experience may, on the other hand, reduce potential
conflicts and also create a better climate of understanding between local
stakeholders and authorities.
The theories and models put into practise to this study have been
verified. The frequency of outdoor activities related to water is, for example,
diminishing by increased distance from water of good quality. The effects of the
dredging work on nature are small and are decreasing at a quick rate while the
effects on man are more permanent. We have also been able to establish that the
advantages of the project definitely outweigh its costs. Two years after the
dredging several positive effects have been achieved, while no obvious negative
effects have been found.
Keywords: Archipelago, areas of national interest, dredging work,
Environmental Impact Assessments, sustainable development, Uppsala County,
Östhammar municipal.
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Förord
Intresset att försöka uppnå en harmonisk s k “hållbar utveckling” av naturresurser och miljö har ökat i accelererad takt under de senaste 40-50 åren. Det
gäller såväl i ett globalt som i ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.
Bergsområden och kustområden anses ofta vara speciellt utsatta och därför även
värda särskild uppmärksamhet sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Man kan också
konstatera att konkurrensen om resurserna ökat för varje decennium vilket lett
fram till mer eller mindre stora konflikter om mark och vatten mellan olika
intressen.
För att kunna uppnå målet om en hållbar utveckling och minska
riskerna för konflikter mellan olika intressenter menar såväl myndigheter som
forskare och allmänhet att det behövs analyser som visar på vad som kan tänkas
hända i framtiden vid olika utvecklingsförlopp. Alla framtidsanalyser måste i sin
tur bygga på en gedigen kunskapsbas om vad som lett fram till dagens situation.
Varje fel eller brist i analysen av bakgrunden leder fram till felaktiga beslut och
problem. Det gäller även att sätta in dessa analyser i ett regelverk som ständigt
förändras.
Det blir också allt viktigare att genomföra utvärderingar för att se om
effekterna blev de man trott skulle inträffa. Med noga planerade utvärderingar
kan man förhoppningsvis på sikt förfina analyserna och därmed skapa ett
förbättrat underlag för olika planeringsbeslut.
När såväl de bofasta som fritidshusägarna runt Långalmsfjärdens
vattensystem under 1990-talet upptäckte att deras vattenresurs radikalt började
minska i kvalitet och att farbarheten successivt minskade startade ett projekt för
att vända den negativa trenden. Projektet har gått under arbetsnamnet ”Tuppagrensprojektet”. Alla som på något sätt betraktat Långalmsfjärdens vattensystem
som en resurs menade att en muddring av de sund som började grundas upp var
nödvändig om bygden skulle ha möjlighet till en hållbar utveckling.
Efter en relativt komplicerad tillståndsprövning med efterföljande
muddringsarbete har en första utvärdering av muddringens effekter nu kommit
till stånd och den presenteras tillsamman med dess förhistoria i föreliggande
rapport.
Rapporten har utarbetats av professor Lennart Bäck och fil kand Eva
Bäck. Fram till och med år 2001 bedrevs flera förstudier vid Uppsala universitet
och en rad studerande skrev sina examensarbeten inom ramen för detta projekt.
Vi vill här särskilt nämna Rosemarie Ankre och Linda Nordgren som skrivit
såväl C- som D-uppsatser om bygden. Lisa Wiman har skrivit en C-uppsats om
vattensystemet. Dessutom har totalt 17 studerande skrivit B-uppsatser i samband
med en fältkurs i Östhammarsregionen. Genom dessa uppsatser har ett stort bakgrundsmaterial insamlats och analyserats. Vi vill härmed tacka alla studerande i
geografi för det arbete de lagt ned avseende Söderön med omgivningar. Ett tack

riktas också till professor Lennart Strömquist som läst och kommenterat delar av
manuset.
Arbetet med att insamla övrigt nödvändigt bakgrundsmaterial,
bearbetningen av all information liksom författandet av föreliggande rapport har
skett på vår fritid. Det är tack vare den positiva inställning till projektet, som vi
mött, som denna forskning har kunnat genomföras och det är vår förhoppning att
föreliggande skrift kan bidra till bygdens fortsatta hållbara utveckling.
Vi vill i detta sammanhang framföra ett stort tack till alla som genom
sina enkätsvar och sina intervjusvar sett till att rapporten fått ett så bra underlag
som möjligt. Andres Haas har på ett förtjänstfullt sätt fotograferat och dokumenterat muddringsarbetet. Britt och Bo Liljeborn har ställt upp med värdefull information och fotografier. Slutligen går det största tacket till Långalma by som
tog initiativ till projektet och som under arbetets gång ställt upp på allehanda
sätt. Vi vill i det sammanhanget särskilt nämna Bo Bergström, Ulla-Britt
Jansson, Roger Larsson, Margaretha och Walter Mattsson samt Göran Olsson
som på olika sätt bidragit med värdefull information och ställt fotografier till
vårt förfogande.
Tryckningen av denna rapport har bekostats av Tuppagrensprojektet.
Uppsala i juni 2006
Lennart Bäck

Eva Bäck
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1.

Projektets bakgrund, syfte och metodik

När vi för första gången, som husspekulanter, kom och såg Långalmsfjärden och
trakten runt omkring vattnet blev vi omedelbart förtjusta i miljön och insåg områdets potentialer ur rekreationssynpunkt. Ett par månader senare hösten 1982
kunde vi som nyblivna fastighetsägare börja utforska omgivningarna. Vi fann
snabbt; a) att miljön var dynamisk-föränderlig, b) att trakten hade mycket stora
natur- och kulturkvaliteter som gav de bästa förutsättningar för ett meningsfullt
livsrum för såväl bofasta som fritidshusägare och tillfälliga besökande. Men vi
fann också att det fanns underliggande konflikthärdar.
Under de år som vi haft förmånen att kunna vistas i området har vi
insett att våra första intryck besannats. Vi har också erfarit ett ökat intresse för
samarbete mellan bofasta och fritidshusägare i ansträngningarna att göra något
åt det som kan upplevas leda till konflikter. Det är om miljön i och omkring
Långalmsfjärdens vattensystem och de människor som levt och lever i trakten
däromkring som denna rapport ska handla. Vi börjar med att beskriva de
förändringsprocesser som utgör en bakgrund till denna rapport.

1.1.

Projektets bakgrund och förutsättningar

Landhöjningsprocessen
Uppland har flera gånger täckts av inlandsisar. Den senaste inlandsisen hade en
mäktighet av ca 3 000 meter vilket innebär en enorm tyngd som pressade ned
berggrunden under en lång tid. För Upplands del trycktes jordskorpan ned
mellan 125 och 175 meter. (Brusewitz 1992, sid 10.) När inlandsisen så
småningom började smälta bort för ca 10 000 år sedan kom området inledningsvis att helt täckas av smältvatten och därefter började landet att höjas upp ur den
stora issjön, som bildats av smältmassorna, i och med att trycket från isen
försvann. (SNA 1994, Berg och jord, sid 129 och sid 130.) Till en början var
landhöjningen relativt sett kraftig men med årtusendena har landhöjningen
avtagit i styrka. Vid Kristi födelse låg havets vattenyta drygt 10 meter högre än
nuvarande nivå. (Arenroth 1995, sid 7.) Den uppländska kusten höjer sig fortfarande med ca 50 centimeter per 100 år. Se figur 1.
Uppland är ur detta perspektiv ett förhållandevis ungt landskap som i
relativt sen tid stigit upp ur havet. Se exempelvis Bygd att vårda, del 1, 1984, sid
38-60 respektive Stenberger 1962, sid 32-33. Landhöjningen har medfört att
tidigare farbara sund grundats upp, att öar vuxit ihop med fastlandet, att
fisklivet, djurlivet och vegetationen förändrats över tiden.
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Figur 1. Upplands framväxt och den tidigaste bosättningen. Källa: Hogdahl
1993, sid 18-19.
Upplandskusten kan i princip indelas i en västlig och en ostlig del
med Öregrund som skiljelinje. Den västra delen utmärks av en relativt öppen
kust med ett antal små öar men också av ett antal goda djuphamnar exempelvis
Ängskär, Forsmark etc. Den östra delen kännetecknas av en rik övärld med en
rad stora och små öar som längre söderut övergår i Stockholms skärgård. Gräsö
norr om Öregrund utgör den sista stora utposten för denna ostliga, örika skärgård.
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Mellan Öregrund och Östhammar återfinns bl a Söderön. Som
framgår av namnet var Söderön tidigare en ö vilket bekräftas av äldre kartor
exempelvis Jacob Brauns karta över Dannemora Bergslag från 1701 och
lantmätare Contoirs karta från 1745. Se figur 2. Redan på den tiden fanns här en
rad byar såsom Björnäs, Långalma, Tvärnö, Yttersby, Mälby och Nolsterby.
Samtliga dessa byar på Söderön ligger idag ca 10 meter över nuvarande
strandlinje. Byarnas läge kan ses som en naturlig effekt av landskapets omvandlingsprocess.
Norr om Söderön fanns ännu i början av 1700-talet Norrön med
Öregrunds stad samt en rad andra öar såsom Haltenskär, Fetskär, Tegen
(Tögen), Ersholmen och Alnö. Söderut återfanns fastlandet med bl a Östhammars stad och en rad öar såsom Tvärnö, Raggarö, Värlingsö och Länsö.
Söderön kom även att i ett tidigt skede i den kartografiska utvecklingen återges på många internationella kartor. I ett arbete avseende kartografins historia publicerad av Van Mingroot och Van Ermen (1987) kan man
således finna en karta som ursprungligen ritades av Fredrik de Wit omkring år
1690 i skalan 1:3 miljoner och som utgavs av Pieter Mortier år 1708 där
”Söderoon” finns namngivet. (Van Mingroot och Van Ermen 1987, sid 102.)
Namnet ”Söderoon” finns även på en karta ritad av Nicolaas de Vries i skalan
1:1,9 miljoner som utgavs av Johannes Van Keulen år 1709. (Van Mingroot och
Van Ermen 1987, sid 110.) Söderön var således en internationellt sett uppmärksammad del av Europa för ca 300 år sedan. Detsamma kan sägas om Öregrund
och Börstil.
Den av C. P. Hällström år 1802 ritade ”Charta öfver Stockholms
Höfdingedöme” utgiven av S. G. Hermelin visar att Söderön fortfarande var en
ö. Detsamma gällde Haltenskär, Fetskär och Tögen. På Söderön finns här alla
nuvarande byar namngivna. Enligt denna karta från början av 1800-talet fanns
det en mindre ”väg” eller ”stig” från Sund österut via Björnäs, Hummeldal,
Kulla till Tuskö. Däremot fanns vid den tiden ännu ingen ”väg” till Långalma
och Nolsterby.
Även på den karta som T. A. v. Mentzers år 1868 gav ut med titeln
”Atlas öfver Sveriges län” redovisas Söderön som en ö.
Men av N. J. T. Selanders ”Karta öfver Sverige” som gavs ut 18811883 framgår att Söderön vuxit ihop med Norrön. Däremot var Fetskär och
Tögen fortfarande öar. Av Selanders karta framgår också att en väg tillkommit
som förband Yttersby, Nolsterby, Långalma, Björnäs med Söderby och Sund på
Norrön.
På Kungliga Sjöfartsverkets kartblad ”Öregrunds skärgård” från år
1936 finns det några intressanta djupangivelser. Djupet i västra delen av
Tuppagren anges exempelvis till 1,0 meter och Storströmmens djup anges till
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Figur 2. Vattensystemet och övärlden kring Söderön år 1701.
Källa: Charta öfver Dannemora Bergslag, Skärgården.
Upprättad av lantmätare Jacob Braun.
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0,4 meter vid medelvattenstånd. Eftersom sjömätningarna uppges vara utförda
åren 1871-1888 kan man räkna fram att Storströmmen skulle ha varit helt
torrlagd och Tuppagren skulle ha haft ett djup på maximalt 0,3 meter om man
endast räknar med landhöjningen fram till år 2006. Dessutom kan man som
tumregel räkna med en uppgrundningstakt på ca 1-2 mm per år (Arenroth 1995,
sid 4.). Sammantaget innebär det att hela vattensystemet skulle ha sett helt
annorlunda ut om inga muddringar och sprängningar genomförts.
Söderön och Norrön har således i relativt sen tid vuxit ihop med
fastlandet. Haltenskär och Fetskär har idag helt eller delvis knutits samman med
Norrön. Tögen hade idag haft landförbindelse med Fetskär om man inte under
1940-talet respektive 1980 sprängt en kanal däremellan. Tögen hade i sin tur på
grund av landhöjning, uppgrundning och vegetationens utbredning växt ihop med
Söderön om inte Tuppagren vid ett par tillfällen muddrats. Långalmsfjärden
skulle i praktiken idag ha varit en insjö.
Skärgården befinner sig således i en pågående omvandlingsprocess
bl a på grund av landhöjningen och uppgrundningen. Samtidigt är vattnet ett
kulturlandskap som påverkats av människan.
Kulturens utveckling på Söderön med omgivningar
Söderön utgör, som framgått av det ovanstående, en del av norra Roslagen med
en intressant kulturhistoria. Namnet Roslagen syftar på rodd och roddare och går
ca 2 000 år tillbaka i tiden då innevånarna var ett sjöfarande folk. (Se Brusewitz
1992, sid 10.)
De människor som först intog detta landskap bosatte sig efter den
dåvarande kustlinjen och livnärde sig till mycket stor utsträckning på fiske. Man
förflyttade sig mellan olika jaktmarker och fiskevatten. (Brusewitz 1992, sid
11.) På Söderön återfinns många gamla gravfält som vittnar om att denna del av
kustbygden varit befolkad redan under bronsåldern. Intill Långalma by finns
flera gravfält. (Jonsson 1982, sid 42 respektive Långalma by 2002, sid 2.)
När människorna i denna del av landet så småningom övergick från
en fångstkultur till en i huvudsak jordbrukande aktivitet etablerades byar med ett
starkt inslag av boskapsskötsel. Naturen gav goda förutsättningar för denna
omvandlingsprocess. Nomaderna blev bofasta i övergången mellan bronsåldern
och järnåldern.
Den fortgående landhöjningsprocessen har dock medfört problem för
människorna efter Upplandskusten. Man kan här och var se exempel där landhöjningen lett till omlokaliseringar av bosättningarna när man velat flytta
närmare den bortflyende stranden. (Vägvisare till kulturen i Uppsala län 1979,
sid 7 och 11 respektive Hogdal 1993, sid 39.)
I andra fall, som på Söderön, har man bott kvar i de gamla byarna
men etablerat fiskelägen som numera ligger en bra bit från byarna. Långalma by
med dess fiskeläge ca 1 000 meter norr om byn är ett bra exempel på detta. I
dessa bygder var jordmånen tämligen mager och odlingsytorna begränsade.
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Bönderna bodde i byar en bit inåt land och ägnade sig huvudsakligen åt
jordbruk. Fisket blev dock ett viktigt komplement till jordbruket. Det är många
gånger svårt att avgöra vad som varit huvudnäring respektive binäring.
(Vägvisare till kulturen i Uppsala län 1979, sid 149.)
Handel och sjöfart har också alltid betytt mycket för människorna i
norra Roslagen. Man vet exempelvis att det under tidig medeltid växte fram en
handelsplats något väster om Östhammar där det fanns en naturlig hamn för
dåtidens relativt små båtar. Senare medförde landhöjningen att Öregrund
etablerades som hamnplats och att Östhammar flyttades österut till ett bättre
hamnläge. Landhöjningen medförde således att två stora hamnar utvecklades
under 1500-talet på ömse sidor om Söderön.
År 1719 utsattes norra Roslagen för ryska härjningar varvid i princip
alla byggnader i kustregionen brändes ned. Ur askan har kulturbygden därefter
åter byggts upp. De äldsta byggnaderna på Söderön och Norrön är således troligen från 1720-talet.
Långalma by är ett exempel på en gammal välbevarad ”klungby” dvs
ett antal gårdar som ligger i en cirkel runt en öppen sank betesmark. Övriga byar
på Söderön är i huvudsak att betrakta som ”radbyar” dvs gårdarna ligger i
princip i en rad efter den väg som numera förenar byarna. Men landvägarna på
Söderön var länge av relativt underordnad betydelse jämfört med vattenvägarna.
Byarnas intresse har således länge varit riktat mot havet och man
anlade hamnar med sjöbodar där de naturliga förutsättningarna var goda med
hänsyn dels till djupförhållandena, dels till möjligheterna att ta sig mellan
byarna och fiskelägena respektive mellan fiskelägena och närmaste handelsplatser (Öregrund och Östhammar). De sjöbodar som brändes ned år 1719 har
sedan byggts upp igen på samma plats som föregångarna.
För att värna om hamnarna och bygden som helhet anlade man efter
de ryska härjningarna år 1719 stenhinder i de trånga sund som omger Söderön.
Därvid uppstod begreppen ”täppa” eller ”tuppa” dvs ”att täppa till”. Sådana
hinder har funnits i Tuppagren öster om Långalmsfjärden och i sundet mellan
Söderön och Tuskö (Tuskö täppa). I och med att risken för angrepp från havet
minskat har dessa hinder till stor del tagits bort men rester finns än i dag kvar i
Tuppagren. Man kan dock ifrågasätta om inte dessa stenhinder är ännu äldre.
Följande citat kan belysa dessa förhållanden; ”Tuskösundet har fram till för
några år sedan varit delvis avstängt med en stenvall. Denna vall säges ha anlagts
för att hindra ryssarna att komma igenom med fartyg här 1719. Vallen är dock
bevisligen mycket äldre och anlades redan under Sturarnas tid för att hindra
danskarnas fartyg att komma fram här. Vallen kom dock att förstöras då den nya
Tvärnöbron byggdes.” (Jonsson 1982, sid 45.)
”Ryssbryggan” i Tuppagren, som en del ortsbor benämner hindret, är
byggt av kantig sten som liknar sprängsten och på Tögen återfinns ett stenbrott
där man kan ha brutit den sten som kommit till användning. Omedelbart öster
om hindret på fastlandssidan har Bo Bergström (ortsbo) mätt upp en djuphölja
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som är ca 10-12 meter lång, 3-4 meter bred och 2-2,5 meter djup vars botten till
skillnad från övriga delar av Tuppagren består av småsten. Eventuellt kan denna
djuphölja ha tillkommit genom mänsklig aktivitet i kanalen.
Idag måste man skydda sig mot andra typer av härjningar såsom
risken för exempelvis båtmotorstölder som ökat efter Roslagskusten men mot
detta hot hjälper inte stenhinder i vattendragen. Dagens stöldligor opererar
mestadels från land dvs de utnyttjar vägarna för sina räder. År 2004 registrerades 110 båtstölder hos Östhammarspolisen men under 2005 minskade antalet
båtstölder som en effekt av båt- och grannsamverkan dvs ökad övervakning och
polisen har gjort flera anhållanden. (UNT 2005-11-12.)
Traditionellt hade man små grundgående båtar av trä som lätt kunde
dras upp i de båtlänningar utan tak som då för tiden fanns efter stranden. Från
slutet av 1800-talet byggdes låga båthus där båtarna kunde dras upp och förvaras
över vintern.
Under 1900-talet utvecklades båtarna i storlek och båtarna fick
successivt allt större motorer. Detta i förening med landhöjningen har lett till att
flera nya och större båthus byggts där båtarna lätt kan köras in, förtöjas och vid
behov vinschas upp för reparationer eller för vinterförvaring. Numera kan man
således bl a vid ”Gistvallen” finna exempel på sjöbodar och båthus som vittnar
om den tekniska utvecklingen av båtarna och sjölivet under de senaste ca 300
åren. Långalma ”Gistvall” utgör härigenom idag ett mycket viktigt kulturobjekt.
För Söderöns befolkning har boskapen i århundraden varit av central
betydelse. Betesmarken har successivt utvidgats på skogarnas bekostnad i
Roslagen liksom i många andra delar av landet. När så befolkningen i Sverige
började öka snabbare än tidigare under 1800-talets slut ökade också behovet av
nya områden för åker och betesmark. Det ledde bl a fram till en omfattande
torrläggningsvåg som även kom att beröra Söderön.
Brunberg och Blomqvist har för Upplandsstiftelsens räkning dokumenterat länets vattenprojekt dvs det stora antalet sjösänkningar som utförts.
Man konstaterar att detta även gäller för området mellan Olandsån och Skeboån
dvs bl a Söderön. (Brunberg och Blomqvist 1998, sid 326.)
Dokumentationen visar att Söderön utsatts för 29 vattenföretag,
varav 11 under perioden 1882 och 1899 samt 18 mellan 1900 och 1956. Det
påtagligaste torrläggnings- och sjösänkningsföretaget i denna region rör de tre
Vikarsjöarna mitt på Söderön som sänktes totalt 1,5 – 1,7 meter åren 1889
respektive 1933. Numera återstår endast en mindre del av Stor-Vikar. Man
konstaterar att Stor-Vikar är en mycket näringsrik sjö med betydligt färgat
vatten och med relativt kraftiga bladvassbestånd och dåliga syrgasförhållanden.
Där återfanns vid inventeringen rikligt med undervattensvegetation av bl a
axslinga, dybläddra och nate. Den rödlistade kransalgen Chara tomentosa har
tidigare hittats i sjön, men återfanns ej vid en inventering år 1996. Provfiskningar i Stor-Vikar visade på oväntat stora fångster av abborre, mört, ruda,

18

Foto 1. Långalma Gistvall. Variationerna i byggnadsstilar återspeglar en lång
utvecklingsprocess. (Foto: L. Bäck 2001.)

Foto 2. Tuskö täppa. Här är sjöbodarna rödmålade med vasstak. (Foto: L. Bäck
2004.)
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sutare och gädda till god konsumtionskvalitet. (Brunberg och Blomqvist 1998,
sid 333.)
Fisket har som redan nämnts haft en central betydelse för människorna i Roslagen. Fram till och med 1940-talet var notdragning den viktigaste
fiskemetoden i dessa vatten. Detta krävde en bra organisation och en relativt sett
stor arbetsinsats. Med nylonnäten och utvecklingen av handredskap har fisket
förändrats radikalt från 1950-talet fram till idag. Från 1980-talet infördes
dessutom nya regler för fisket efter ostkusten vilket medfört att fritidsfisket har
förändrats från huvudsakligen en sport med kastspön i liten skala från relativt
små båtar med liten motorstyrka till en ökad grad av ”trolling” där man ofta
använder sig av flera spön från varje båt samtidigt som båtarnas storlek och
motorstyrka successivt har ökat. Tidigare generationers fiskevårdande åtgärder
underminerades således genom ett riksdagsbeslut. Fram till år 1985 sålde byn ca
50 fiskekort och avgiften användes för utplantering av ål och gös. Numera säljer
byn endast 10-15 fiskekort till de av byns fastighetsägare som vill fiska med nät
och långrev och det har inte varit aktuellt med nya fiskeutsättningar på länge.
(Intervju med Margaretha Mattsson i april 2006.)
Vattnet har inte enbart använts för fisket och sjöfarten utan även för
annan nyttotrafik exempelvis för att frakta djur mellan fastlandet och öarna i
omgivningarna respektive för att ta sig till och från skolan, arbetet och för olika
former av service. Vattenlederna används dessutom för hämtning av sopor, för
sjöräddningsuppdrag etc.
Vattendragen har således haft en mycket stor betydelse för bygden
och bygdens utveckling sedan urminnes tider. Dess ekonomiska värde för de fast
boende har minskat men vattensystemet har istället fått en ökad social betydelse
för ett allt större antal människor. Denna omvandlingsprocess var särskilt
påtaglig under 1960- och 1970-talen.
För att livet och arbetet i byn skulle fungera krävdes vissa regler och
bestämmelser. Byarna i Uppland var därför tidigt organiserade i byalag. Byalagens betydelse minskade dock efter laga skifte. Reglerna kvarstod emellertid i
de byar där man fortfarande hade gemensamma egendomar, som t ex fiskevatten, grustag, fäbodar. Vägunderhållet har länge varit en gemensam arbetsuppgift. En sista rest av byalagen kan därför sägas leva kvar i de moderna vägföreningarna. (Vägvisare till Kulturen i Uppsala län 1979, sid 152.) För Långalmas
del finns idag dels en vägförening, dels en gemensam Gistvall och ett vattensystem att vårda. Tuppagren Vattenvårdsförening respektive Söderöns bygdegårdsförening och Söderöns hembygdsförening är exempel på några projekt som
idag förenar många hushåll i bygden.
Utvecklingen av kulturen och naturen i Roslagen finns beskriven i en
rad böcker exempelvis i Upplandsmuseets och Länsstyrelsens böcker ”Bygd att
vårda del 1 och 2” (1984), Jon Hogdals bok ”Liv och landskap i Uppsala län”
(1993), ”Vägvisare till naturen i Uppsala län” (1982) respektive ”Vägvisare till
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kulturen i Uppsala län” (1979). Stora delar av Söderön har, som framgår av
bilaga 2, mycket höga kvaliteter ur kultursynpunkt.
Friluftslivets utveckling i regionen
Under slutet av 1800-talet började badturismen utvecklas, först i Öregrund och
Östhammar, men så småningom spred sig turismen även till kuststädernas omgivningar likt ringar på vattnet. Många bostadshus har under de senaste 50 åren
omvandlats till fritidshus. Campingplatser har utvecklats bl a i Östhammar och
på Gräsö.
Redan i slutet av 1940-talet började en del hemman att avstycka
tomter för fritidshusbebyggelse runt Långalmsfjärden. En del av dessa blev sjöeller strandtomter. Ägarna till sjö- och strandtomterna har sedan byggt enskilda
bryggor och en del har till och med fått tillstånd att bygga båthus och/eller
sjöbodar. Många fritidshusägare är idag i stort sett att betrakta som fast eller delvis fast boende i och med att man börjat tillbringa 4-5 månader eller mer per år i
sina fritidshus. Bygden har således allt mer kommit att bli ett rekreationsområde
med kopplingar till den gamla kulturbygden.
Efter ”strandlagens” införande i början på 1960-talet har merparten
av de nya fritidshus som byggts tillkommit på ett avstånd av ca 100 – 1 000
meter från vattnet. De återfinns numera som regel i stugområden med mellan 20
och 120 hus per område. I anslutning till dessa stugområden har man anlagt badplatser och större hamnar där varje hushåll har minst en båtplats. Idag finns det
ca 250 fritidshus med båtplats i Långalmsfjärdens vattensystem. Det finns även
ett stort antal fritidshus i omgivningarna dvs norr och öster om Långalmsfjärden
vars ägare mer eller mindre regelbundet trafikerar detta vattensystem. Det gäller
exempelvis de som bor i fritidshusområden öster om Tuppagren såsom Nolsterbystrand och Lackviken. Dessa åker ofta genom Tuppagren och Storströmmen
för att ta sig till eller från Öregrund eller för att fiska i Långalmsfjärden.

1.2.

Projektets syfte och frågeställningar

Huvudsyftet med denna forskningsrapport har varit att redovisa bakgrunden till
och att utvärdera effekterna av ett muddringsprojekt i ett skärgårdsområde som
är av riksintresse med hänsyn till naturvården, kulturminnesvården, fisket och av
regionalt intresse för friluftslivet. En annan målsättning har varit att analysera
vilka metoder, modeller och teorier som är tillämpbara på vårt studieobjekt.
Vi kan med anledning av undersökningens syften i denna studie
urskilja sex centrala frågeställningar;
1) Vilka effekter har muddringen haft på naturen och hur förhåller sig dessa
effekter till de antaganden som gjordes inför muddringen av Långalmsfärdens
vattensystem?
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2) Vilka effekter har muddringen fått för människorna och hur förhåller sig utfallet till de antaganden som föregick muddringen av Långalmsfjärdens vattensystem?
3) Vilka samband kan urskiljas mellan de variabler som analyseras i föreliggande studie?
4) Har de metoder som använts gett oss tillräckligt ändamålsenlig information
för att vi ska kunna göra en analys eller skulle vi ha använt andra undersökningsmetoder?
5) Vilka lärdomar kan man dra av tillståndsprocessen? Har exempelvis samrådsfunktionen fungerat på ett tillfredsställande sätt? Hur har myndigheterna
handlagt ärendet och hur har man tolkat regelverket?
6) Vilka teoretiska slutsatser och jämförelser med andra projekt kan göras?
Bekräftar eller motsäger denna undersökning den teori som utvecklades i
samband med utvärderingen av väg E 10 i norra Lapplandsfjällen?

1.3.

Rapportens teorianknytning

Miljökonsekvensbeskrivningar kontra miljökonsekvensutvärderingar
De s k utvecklingsteorierna betonar ofta infrastrukturens betydelse för utvecklingen av ett område. I princip anses bättre infrastruktur i form av fler transportmöjligheter med successivt allt högre kvalitet leda till att de orter som får dessa
positiva förändringar tillväxer på övriga orters bekostnad. Flertalet forskare
världen över anser idag att så är fallet. Se exempelvis Haggett 2001. Man kan
fråga sig i vilken grad olika strukturförändringar leder till en expansion inom ett
område och vilket ”omland” som berörs. Om man liknar detta vid de ringar som
uppstår när något släpps i vattnet kan man fråga sig dels hur höga ”vågor” som
uppstår, dels i vilken takt ”vågorna” avklingar.
Effekten av dessa tankegångar om infrastrukturens betydelse för
samhället blev att de politiska partierna för ca 15 år sedan började överbjuda
varandra om vem som var mest framåtsträvande genom att vilja satsa mer än
andra partier på en utbyggnad av infrastrukturen. Diskussionen har som regel
fokuserats på en utbyggnad av vägsystemet. Såväl olika myndigheter som de
politiska partierna har hävdat att ett förbättrat vägnät kan få eller snarast borde
få två positiva effekter nämligen dels ekonomiskt, dels miljömässigt. Satsningar
på infrastrukturen kan alltså om de görs på ett riktigt sätt ge människorna en
bättre livsmiljö jämfört med tidigare. Detta är ett mycket viktigt konstaterande
som samhället ställt sig bakom och som har direkt relevans för Tuppagrensprojektet.
För att nå dessa miljömässiga positiva mål och få en hållbar utveckling av samhället i stort och smått måste dock enligt nuvarande normer alla
förändringar baseras på s k miljökonsekvensbeskrivningar och därefter leda
fram till utvärderingar av förändringarnas faktiska effekter. Dessa tankegångar
om ett dubbelt mål (ekonomiskt och ekologiskt) presenterades för första gången

22
i regeringens proposition 1990/91:90 och detta har sedan dess genomsyrat det
mesta i samhällets planeringsprocess.
Propositionen gick belysande nog under rubriken ”En god livsmiljö”. Propositionen talar om några konkreta förslag till åtgärder för att nå
miljömålen. Förslagen är i tur och ordning; a) att bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) införs i bl a naturresurslagen, miljöskyddslagen och
vattenlagen, b) att ett nytt program för att övervaka miljötillståndet införs, c) att
miljöfrågorna integreras i utbildningen på alla nivåer. Därefter följer även
förslag på andra åtgärder som kan förbättra miljön men som är av mindre
relevans för denna studie.
Regeringen ansåg att transportsystemet är av stor betydelse för den
regionala balansen och att en väl fungerande infrastruktur skapar förutsättningar
för samhällets långsiktiga tillväxt. (Proposition 1990/91:90, sid 334.) För att få
dessa positiva resultat menar man att det fordras miljökonsekvensbeskrivningar.
Från 1990-talet har således miljökonsekvensbeskrivningar legat till
grund för de flesta satsningar som samhället gjort framför allt i form av vägprojekt och järnvägsprojekt. Däremot har det varit sparsamt med utvärderingsstudier. Den mest omfattande utvärderingen som hittills genomförts avser
europavägen (E 10) mellan Kiruna och Narvik. Bäck och Jonasson (1998)
visade i sin utvärdering å ena sidan att vägbyggets effekter på naturen blev
kraftiga under själva byggnationen men också att de avtog mycket snabbt efter
det byggnationen avslutats. Se figur 3.
Byggandet av vägen mellan Kiruna och Riksgränsen innebar å andra
sidan inga större effekter för människan under byggnadsskedet. Däremot fick vi
en ”nyfikenhetspuckel” omedelbart efter det byggnationen upphört men denna
ökade trafik dämpades relativt snabbt när nyfikenheten på nyheten lagt sig.
Förändringen i infrastruktur ledde i sin tur till en hel del sekundära investeringar
i form av nya byggnader, nya infrastruktursatsningar etc. I den mån dessa
följdinvesteringar leder till negativa miljöeffekter kan detta lätt förstärka den
naturliga nedgång beträffande ”nyfikenhetspuckeln” som normalt följer efter en
onaturlig uppgång i aktiviteterna.
Ur vetenskaplig synvinkel är det intressant att studera i vad mån det
finns likheter respektive olikheter mellan byggandet av en väg och muddringen
av ett vattendrag ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Leder också ett muddringsprojekt till små negativa miljöeffekter respektive stora positiva effekter för
människorna efter ingreppet?
Ett specialiserat eller holistiskt perspektiv?
Såväl forskningen som samhället i stort har under större delen av 1900-talet
kännetecknats av en ökad grad av specialisering och fokusering på ett enda synsätt, ett forskningsområde eller ett ansvarsområde. Det har successivt lett till att
de ursprungligen relativt breda universitetsämnena delats upp på olika intressesfärer där man strävat efter att uppnå största möjliga specialisering eller djup
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började allt fler, efter en viss eftertanke, inse att det finns ett samband mellan
naturens processer och mänsklig påverkan. Många av de forskningsprojekt som
kommit igång under de senaste 10 åren har åtminstone på papperet haft intentioner att utveckla någon form av mångvetenskapliga och rent av fakultetsövergripande synsätt.
Detta perspektiv gäller bl a projektet ”Human Interactions with the
Mountain Birch Forest ECO-system; Interactions for Sustainable Development
(HIBECO)” som pågick 2000-2004. (Laine m fl 2003.) Tonvikten skulle, som
framgår av titeln, ligga på människans interaktion med naturen men i praktiken
blev det holistiska perspektivet inte särskilt markant utan tonvikten kom att
handla om vissa speciella delar inom ämnet biologi. (Wielgolaski 2005.)
Exemplen på hur traditionella forskningsinriktningar i praktiken kommit att
dominera över nya angreppssätt kan mångfaldigas.
Det ovanstående gäller kanske i ännu högre grad myndigheterna där
Naturvårdsverket och länsstyrelserna kan utgöra exempel. Även om Naturvårdsverket enligt sina direktiv ska driva såväl naturvårds- som friluftslivsfrågor har
man gång på gång lagt alla eller praktiskt taget alla resurser på naturen och i
praktiken negligerat människan. Man kan ta de senaste klassificeringarna av
riksobjekten som tydliga exempel på denna fokusering på endast en del av verkligheten och relativa frånvaro av ett helhetsperspektiv. Vid utredningar rörande
olika reservatsbildningar har man fokuserat sig på naturen. Se exempelvis
”Naturvård i fjällen” 1986.
Den skötselplan för Stockholms nationalstadspark som nu är under
utarbetande är det första exemplet där man under arbetets gång strävat efter att
även i praktiken anlägga ett modernt helhetsperspektiv och således ta hänsyn till
såväl naturen som kulturen och rekreationen inom området. (Djurgårdsförvaltningen 2005, sid 2.)
När man på det internationella planet började intressera sig för
miljökonsekvensutvärderingar (EIA) under 1970-talet i syfte att försöka uppnå
en hållbar utveckling med avseende på de resurser som finns, rådde det stor
enighet om att man därvid måste anlägga ett holistiskt och dynamiskt perspektiv.
Detta kan åskådliggöras i figur 4.
Barrow (1997) drar likartade slutsatser rörande behovet av ett
holistiskt, integrerande perspektiv inom miljökonsekvensområdet. Han talar dels
om tre system; ett biologiskt resurssystem, ett ekonomiskt system och ett socialt
system, dels om kopplingarna mellan dessa tre system. Det leder bl a till
slutsatsen att miljökonsekvensanalyserna måste utgå från ett mångdisciplinärt
perspektiv. (Barrow 1997, sid 296.)
Glasson m fl (1996) talar även om hur viktigt det är att man i miljökonsekvenssammanhang inte bara fokuserar sig på naturen utan också på de
sociala och ekonomiska komponenterna. Man måste mer än hittills ta hänsyn till
hälsoaspekter, livsstilar, attityder etc. Det är dessutom viktigt att det holistiska
perspektivet ses ur olika tidsdimensioner och olika rumsliga perspektiv. Se figur
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Figur 5. En miljökonsekvensanalys komponenter, skala och tidsdimension.
Källa: Glasson m fl 1996, sid 17.
Olika perspektiv på planeringsprocessen
Planeringen med avseende på mark och vatten kan ske med utgångspunkt från
olika perspektiv. Under de senaste 10-20 åren har man börjat tala om behovet av
ett underifrånperspektiv dvs att utgå från det lokala. Detta står i motsats till det
vanligare ovanifrånperspektivet dvs beslut som centrala organ lägger på det
lokala. Rådelius konstaterar i sin licentiatavhandling att myndigheterna fortfarande år 2002 utgick från ett ovanifrånperspektiv när man som i hennes fall
studerar Laponia dvs Sveriges enda kombinerade världsarv som fått sin klassificering på grund av dess kombinerade natur- och kulturkvaliteter. (Rådelius
2002, sid 7.) Det traditionella ovanifrånperspektivet är en viktig förklaring till
att planeringen ofta drar ut på tiden och i värsta fall helt misslyckas.
Tillvaron är dessvärre fylld av exempel på misslyckade planeringsfall förorsakade av ett ovanifrånperspektiv. De av riksdagen i mitten av 1970talet inrättade s k ”primära rekreationsområdena” är ett sådant exempel vilket
ledde till att hela idén självdog i början av 1980-talet. Planeringen av ”Kirunafjällens nationalpark” som lanserades 1988 och som ett par år senare fick
”läggas på is” är ett annat exempel. Inrättandet av Sveriges första och länge enda
biosfärområde ”Lake Torne Area MAB Biosphere Reserve” som inrättades 1986
men som i brist på lokal förankring och tydlig organisation gått på tomgång från
år 2003 är ett tredje exempel på brister i samhällsplaneringen.
I princip kan man hävda att inte heller samhällets klassificering av
områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv blivit särskilt framgångsrikt
eftersom man anlagt ett ovanifrånperspektiv. Allt fler har börjat förstå att det
gäller att få det lokala delaktigt i planeringen om man vill uppnå en hållbar
utveckling inom ett område.
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Anna-Karin Berglund har i sin doktorsavhandling om ”Lokala utvecklingsgrupper på landsbygden” belyst perspektivfrågan och intervjuat flera
personer på bl a Gräsö och Söderön. Hon menar att myndigheternas representanter borde handla så att relationerna till vanliga medborgare blir positiva och
inte agera så att nya konflikter skapas. (Berglund 1998, sid 109-110.)
I förlängningen kan man även se hur konflikter kan uppstå mellan
olika lokala intressen eller enskilda individer beroende på om man kan sägas
vara kopplad till det lokala respektive det centrala. Personernas hemort, språk,
traditioner etc spelar en stor roll i detta sammanhang. Man kommer osökt att
tänka på Lars Molins filmer ”Baddjävlar” och ”Midvinterduell” som utspelades i
Östhammars skärgård.
Susanne Stenbacka tar upp detta tema i sin doktorsavhandling när
hon exempelvis utvecklar ett särskilt kapitel om vi/dom eller ”Badjävlar,
Stockholmsjävlar och Dönickar”. Hon menar att man kan urskilja olika grader
av etablering; de som växt upp eller bott länge på platsen och de som är mer
eller mindre nyinflyttade. Det finns fritidshusägare som bor halvårsvis eller bara
kortare tid i området. En del är sommargäster som bor på campingplatser, i
stugor etc vid ett eller flera tillfällen. (Stenbacka 2001, sid 157.)
Stenbacka (2001) beskriver även hur förhållandet till naturmiljön
och den sociala miljön kan förändras med olika hastighet för olika människor
beroende på en rad faktorer. Förhållandet till bygden eller platsens identitet är
ett genomgående tema. Man kan i beskrivningarna tydligt se hur människor
tolkar och närmar sig bygden olika intensivt. Ett annat framträdande drag är att
inflyttare talar mycket om både naturlandskapet och kulturlandskapet. Det är
helheten, den historiska utvecklingen och traditionerna som gör bygden. Människornas egna erfarenheter och kunskaper påverkar givetvis vårt sätt att se på
bygden. Stenbacka talar därför om inifrån- och utifrånperspektiv.
För Berglund (1998) spelar hembygdsföreningar en viktig roll när
det gäller att utveckla bygdens egenarter samtidigt som de kan stärka och förbättra möjligheterna till sociala nätverk mellan människor med olika bakgrund.
(Berglund 1998, sid 100.) Berglunds exempel rör just Söderöns hembygdsförening och är således direkt tillämpbart på föreliggande studie. Föreningen har
till och med givit ut en skrift om öns kulturhistoria för att alla bättre ska förstå
bygden. Den platsrelaterade gemenskapen påverkas således i den mån människor förmår ta bygden till sig och bli mer varaktiga gäster.
Med anledning av det ovanstående vill vi i föreliggande studie i
första hand analysera i vad mån det förekommer ett ovanifrånperspektiv eller ett
underifrånperspektiv och dess konsekvenser. I andra hand vill vi fokusera på det
platsrelaterade perspektivet och relationerna mellan de fast boende och sommargästerna.
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Avståndsfriktionen
I den kulturgeografiska facklitteraturen talar man ofta om platsers relativa läge
och avståndets betydelse. En rad vetenskapliga studier har därvid fastslagit att
kopplingen (interaktionen) mellan olika platser generellt sett avtar med ökat
avstånd. Som regel brukar frekvensen avta med kvadraten på avståndet. (Se
exempelvis Haggett 2001, sid 398-399.)
När det gäller turism och rekreation varierar dock den s k avståndsfriktionen beroende på en rad faktorer, exempelvis vad det är för aktivitet man
tänkt ägna sig åt i rekreationssyfte respektive ett områdes attraktionskraft.
(Smith 1983, sid 29-35.) När det gäller Sverige har en studie visat att ett bra
vatten för fritidsfiske kan locka besökare från ett vidsträckt omland dvs att
avståndsfriktionen är mycket liten jämfört med andra objekt. (Almstedt 1998.)
Detsamma gäller för ett område med mycket stora natur- och/eller kulturvärden
exempelvis nationalparker. Till ett sådant attraktivt område är man inte lika
avståndskänslig utan kan företa en betydligt längre resa jämfört med ett objekt
som inte är lika attraktivt. (Bäck och Bäck 1986.)
Eftersom stora delar av Söderön är ett riksobjekt för såväl kulturvården som naturvården och området norr om Långalmsfjärden ett riksobjekt för
naturvården skulle det kunna innebära att omlandet för turism och fritidshusrekreation är relativt stort. I och med att vattnet efter Upplandskusten dessutom
kan betraktas som ett riksintressant fiskevatten skulle Långalmsfjärdens vattensystem också kunna fungera som en viktig komponent när det gäller avståndsfriktionen.
För många inverkar möjligheterna att utöva vattenrelaterade aktiviteter såsom bad, paddling, vindsurfing och vattenskidåkning som extra lockelser.
Det är således av vetenskapligt intresse att i ett framtidsperspektiv undersöka om
och i vilken grad förändrad infrastruktur påverkar avståndsfriktionen.

1.4.

Projektets rumsliga och tidsmässiga avgränsning

Rumsligt avgränsas projektet till Långalmsfjärden med omgivande vatten. Det
aktuella vattensystemet består från öster till väster av Tuppagren, Långalmsfjärden, Storströmmen, Stenalma - Klyxen, Trångsundet, Rackfjärden. Det innebär fyra sjöar och fem sund eller kanaler. Se figur 6. Projektets utbredningsområde ligger ca 5 km sydost om Öregrund och ca 5 km nordost om Östhammar.
Vattensystemet står genom Storströmmen i förbindelse med Öregrundsgrepen
och genom Tuppagren i förbindelse med bl a Ängsfjärden och Ålands hav.
Undersökningsområdet, som i princip är detsamma som vattensystemets dräneringsområde, är ca 6 km långt i ost-västlig riktning och ca 2,5
km brett i nord-sydlig riktning dvs en yta på ca 15 km2. Norr om vattnet sträcker
sig undersökningsområdet i genomsnitt ca 700 meter från stranden i Klyxens
inre delar och söder om vattnet når undersökningsområdet ca 1 400 meter från
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Foto 3. Västra delarna av Långalmsfjärden åt öster. (Foto: L. Bäck 2005.)

Foto 4. Centrala delarna av Långalmsfjärden åt väster. (Foto: L. Bäck 2005.)

Foto 5. Östra delarna av Långalmsfjärden åt norr. (Foto: L. Bäck 2005.)
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Figur 6. Undersökningsområdet med Långalmsfjärdens vattensystem och de fem
”kanalerna”. 1 = Tuppagren, 2 = Storströmmen, 3 = Stenalma-Klyxen,
4 = Trångsundet, 5 = Brudskäret-Olasskär, 6 = Långalmsfjärden. Kartan baserad
på: Lantmäteriets terrängkarta 12 I NO Östhammar respektive 12 J NV Grisslehamn 2004
respektive Motormännens Vägatlas över Sverige 1984, sid 85.
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strandlinjen. Därmed inkluderas Långalma by och den gamla landsvägen i
undersökningsområdet.
Det studerade vattensystemet har genomgått minst tre namnbyten. Se
kapitel 1.6. Vi har i denna rapport valt att genomgående benämna studieobjektet
Långalmsfjärden respektive Långalmsfjärdens vattensystem när vi inkluderar
sjöarna och kanalerna från Tuppagren/Storströmmen till och med Rackfjärden.
Tidsmässigt avgränsas projektet till tiden augusti 1999 – oktober
2005. Starten kan dateras till ett stormöte som hölls den 21 augusti 1999 och
projektet avslutas hösten efter det att muddringstillståndet upphörde att gälla.
Under denna tid har undersökningsmaterial successivt insamlats. Föreliggande
rapport har färdigställts under tiden november 2005 – juni 2006.

1.5.

Använda källor och metodik

Litteratur och kartmaterial
För att kunna teckna en bakgrund har information inhämtats från olika källor.
Historiken baseras till stor del på all tillgänglig relevant litteratur som kunnat
spåras på bibliotek, myndigheter och Internet. Äldre kartor har studerats på
Uppsala universitets Geo-bibliotek och på Lantmäteriverket i Uppsala och
Gävle. Flera kartor visar hur bygden växt fram från 1700-talet till dagens situation. Det finns Storskifteskartor, Laga skifteskartor över Söderöns byar samt
moderna kartor från 1900-talet såväl topografiska som ekonomiska. Det finns
sjökartor från flera tidpunkter och flera specialkartor avseende bl a berggrunden,
jordarter och hydrologiska förhållanden.
Det kan i detta sammanhang påpekas att Söderön har spelat en viktig
roll vid den svenska kartläggning, den s k trianguleringen, som startade under
slutet av 1800-talet. Ungefär 1 km öster om Yttersbyn upprättades då en avvägningsposition som utgör den nordostligaste delen av Svealands rikstriangelnät av första ordningen.
Kvantitativ och kvalitativ metodik
Socio-ekonomiska förhållanden brukar studeras med kvantitativ och/eller kvalitativ metodik. Med det förstnämnda menas vanligen enkätundersökningar och
med sistnämnda metodik avses framför allt intervjuer.
De viktigaste fördelarna med enkätundersökningar är att de betingar
en relativt sett låg kostnad, låg arbetsinsats per individ och möjlighet att ställa
känsliga frågor. Nackdelarna med enkäter är framför allt att många undersökningar får låg svarsfrekvens och att det inte går att ställa följdfrågor.
De största fördelarna med intervjuer är låg bortfallsfrekvens och
möjligheter att ställa följdfrågor. Nackdelarna med intervjuer är framför allt
höga kostnader och en relativt stor arbetsinsats per intervju.
Det som är fördelar med den ena metoden är således nackdelar med
den andra metoden och vice versa. Vilken av dessa metoder man använder beror
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framför allt på den praktiska situationen och undersökningspersonalens egna
erfarenheter. I många fall använder man sig av båda metoderna för att på så vis
utnyttja fördelarna med båda. Det senare har varit fallet i denna studie.
En rad intervjuer har således utförts med personer som bott en längre
tid i bygden och som ansetts särskilt insatta i olika frågeställningar. Bo
Bergström, Stenalma, har intervjuats bl a med avseende på fiskets utveckling.
Margaretha Mattsson har intervjuats bl a i egenskap av ordförande i Söderögårdens bygdegårdsförening. Walter Mattsson, Ulla-Britt Jansson m fl har
utfrågats som insatta i bygdens utveckling.
För att få en uppfattning om fritidshusägarnas synpunkter har två
enkätundersökningar genomförts. Den första enkäten besvarades vintern 20002001 och den andra vintern 2004-2005. Svarsfrekvensen blev mycket hög (91 %
vid första undersökningen och 93 % vid andra tillfället).
Observationer
Om det saknas bakgrundsmaterial och om tillräckligt detaljerad information inte
kan erhållas vid enkäter och intervjuer kan man utföra egna observationer. Detta
är särskilt vanligt inom naturvetenskapligt inriktad forskning. Vi har använt
denna metodik och regelbundet studerat siktdjupet med hjälp av en seccihiskiva
dvs en rund vitmålad metallskiva med en diameter på 25 cm som sänkts ned i
vattnet tills den inte längre var synlig. Det djup som därvid uppmätts har
noterats i dagbok tillsamman med uppgifter om exempelvis väderförhållanden.
Djurlivet och vegetationen såväl i som omkring vattnet har regelbundet
observerats under hela undersökningsperioden.
Inom samhällsvetenskaplig forskning är det inte så vanligt att man
använder sig av observationer men beträffande friluftslivet är det i många fall en
bra metod som komplement till andra metoder. Vi har tidigare med framgång
dokumenterat rörelsemönster efter vandringsleder med hjälp av observationer
från strategiskt valda positioner. Den metodiken har även kommit till användning i denna studie. Under år 2005 har således båtlivet varit föremål för
direktobservationer under totalt 34 dagar varvid båtarnas antal, riktning, antal
passagerare och tiden för båtturen antecknats.
Numera finns det även möjligheter att med hjälp av instrument
registrera rörelsemönster men det finns två nackdelar med en sådan metodik
nämligen svårigheter att placera ut instrumenten så att de naturligt smälter in i
naturen respektive kostnaderna. De instrument som skulle erfordras är alltför
dyra i förhållande till detta projekts kostnadsram. Vi har därför inte kunnat använda oss av instrumentella registreringar av båttrafiken inom Tuppagrensprojektet.
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Foto 6. Mätningar av siktdjupet utanför Fetskär. (Foto: A. Bäck 2006.)

Foto 7. Västra delen av Tuppagren med årsfärsk vass närmast kanalen. Ett
svanpar med fem ungar simmar lugnt medan några fritidshusägare pysslar med
sina båtar och bryggor. (Foto: L. Bäck 2006.)
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1.6.

Definitioner och förkortningar

Definitioner
Friluftsliv: Därmed menas de aktiviteter (promenader, bad, fiske etc) som utövas
i det fria dvs ute i naturlandskapet.
Långalmsfjärden har genomgått minst tre namnbyten: Före Storskiftet
benämndes vattnet ”Skeppshusfjärden” och i samband med Storskiftet 17601761 anges namnet vara ”Sjöhusfjärden”. På Laga skifteskarta från 1852-1853
namnges vattnet till ”Sjöbodfjärden” och från början eller mitten av 1900-talet
blev namnet justerat till ”Långalmsfjärden”. (Källa: Tillgängliga kartor och
telefonintervju med R. Henningsson.)
Notfiske: Nät som läggs ut med båt och som dras iland vid en strand.
Rekreation: Begreppet innebär fritidsaktiviteter som kan utövas såväl inomhus
som utomhus.
Turist: Med turist brukar man oftast avse en person som tillfälligt lämnar sin
hemort mer än 24 timmar och i samband med denna förflyttning företar minst en
övernattning utanför hemmet.
Utmark/utägor: Mark som ligger utanför åkrarna och ängarna runt en by.
Utmarken användes för bete och ved.
Vedplats: Utskeppningsplats för ved till uppvärmning och/eller massaved.
Förkortningar
EIA = Environmental Impact Assessment (miljökonsekvensutvärdering).
MAB = Man And the Biosphere Reserve.
MKB = Miljökonsekvensbeskrivning.
SNA = Sveriges Nationalatlas.
SNV = Statens Naturvårdsverk - Naturvårdsverket.
SOU = Statens Offentliga Utredningar.
UNT = Upsala Nya Tidning.

1.7.

Rapportens uppläggning

Inledningsvis presenteras projektets bakgrund, syfte, teorianknytning, avgränsningar och metodik. Projektets bakgrund innefattar generella aspekter på landhöjningen, kulturen i kustregionen och friluftslivets utveckling i regionen.
I kapitel 2 följer en mer detaljerad områdesbeskrivning baserad på
tillgängliga kartor, litteratur samt intervjuer med personer med lång erfarenhet
av Långalmsfjärdens vattensystem. Här redovisas de viktigaste dragen i utvecklingen fram till startpunkten för Tuppagrensprojektet hösten 1999. Kapitlet
fokuserar på de tre komponenterna som kännetecknar undersökningsområdet,
nämligen; naturen, kulturen och friluftslivet.
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Efter en kort redovisning i kapitel 3 av de lagar som gäller för dylika
projekt följer en relativt detaljerad redovisning av olika delar av projektets
historik i kapitel 4.
Därefter redovisas i kapitlen 5-7 en utvärdering av muddringens
effekter på naturen, kulturen och friluftslivet. Dessa kapitel anknytningar här
och var till det som behandlats i de tidigare kapitlen.
Slutligen följer ett kapitel där författarna sammanfattar de viktigaste
slutsatserna. Här redovisas även vilka erfarenheter och rekommendationer vi
kommit fram till.
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2.

En områdesbeskrivning

Undersökningsområdet har en intressant historik såväl ur ett naturvetenskapligt
som ur ett humanistiskt-samhällsvetenskapligt perspektiv. Det finns dock relativt sparsamt med vetenskaplig dokumentation kring denna intressanta skärgårdsmiljö vilket motiverar att vi här gör en förhållandevis utförlig beskrivning
av området och dess utveckling över tiden.

2.1.

Mångbrukarperspektivet

Två landskapstyper anses vara särskilt känsliga såväl i ett globalt som i ett
nationellt och lokalt perspektiv nämligen kuster och bergsmiljöer. Med anledning härav deklarerade FN år 1998 som kustmiljöernas år och år 2002 som
bergsmiljöernas år. Inför dessa händelser genomfördes bl a en rad utredningar
och internationella seminarier. En mängd rapporter och artiklar publicerades. I
Sverige lade exempelvis Miljövårdsberedningen vid Miljödepartementet fram
två betänkanden, ett om ”Hållbar utveckling i landets fjällområden” (SOU
1995:100) och ett om ”Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden” (SOU
1996:153).
Man kan definiera hållbar utveckling som en process mot ett gemensamt mål. Denna process berör mycket mer än bara miljön, t ex sociala och ekonomiska förhållanden. ”Begreppet hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden måste inbegripa förutsättningarna för de bofasta att leva kvar och
arbeta i skärgården. Det innebär också att miljösituationen måste förändras till
det bättre när det gäller t. ex. vattenmiljön. Vidare innebär det att den konkurrens som idag finns om mark- och vattenresurser måste avvägas på ett sådant
sätt att möjligheterna till utkomst för de bofasta inte försvåras samtidigt som det
inte får leda till att naturresurser och naturvärden, vilka i sig bidrar till försörjningen, spolieras. Det gäller i sin tur krav på de beslutande myndigheternas
förmåga till en dialog med den lokala befolkningen, något som är ett grundläggande element i Agenda 21-processen.” (SOU 1996: 153, sid 2.) Man kan
med anledning av Miljövårdsberedningens ståndpunkt fråga sig om och i vilken
grad de beslutande myndigheterna haft förmåga att utveckla en dialog med den
lokala befolkningen med målsättning att uppnå en hållbar utveckling i vårt
aktuella fall.
Miljövårdsberedningen kunde konstatera att såväl fjällen som skärgårdarna är ytterst känsliga till sin karaktär och att de samtidigt är attraktiva ur
många olika perspektiv och för olika intressenter. Man konstaterade att detta
ofta leder till konflikter mellan olika intressen. Miljövårdsberedningen talar
därför om behovet av att se på sådana känsliga områden ur ett mångbrukarperspektiv dvs att man beaktar såväl ekologisk som social och ekonomisk utveckling. (SOU 1995:100, sid 8.)
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Men man kom också till klarhet om att forskningen och kunskaperna
om utvecklingen måste förbättras. Särskild tonvikt bör därvid enligt Miljövårdsberedningen läggas vid att förbättra kunskapsunderlaget i sådana praktiska fall
där man kan förvänta sig en integrerad påverkan men också vid jämförelser med
områden där inga åtgärder genomförts. (SOU 1995:100, sid 9.) Man konstaterar
vidare att kunskaperna om friluftslivsutövarna ofta är mycket begränsade. (SOU
1995:100, sid 100.)
Man kan se denna globala och nationella vetenskapliga och politiska
insikt som ett paradigmskifte. Fram till 1990-talet hade all forskning och myndigheternas planering varit fokuserad på väl avgränsade sektorer. Under 1990talet började allt fler förstå att olika intressen måste vägas mot varandra. Inom
vårt undersökningsområde måste man ta hänsyn till naturen, den kulturella bakgrunden och människornas utveckling allt i ett framtidsperspektiv.
På det internationella planet kan man i detta sammanhang anknyta
till ett globalt manifest publicerad av International Geographical Union avseende havsmiljöer och kustnära miljöer. Där påpekas bl a behovet av forskning
som inriktas mot begreppet ”hållbar utveckling” i kustregioner. (Bäck och Bäck,
2000, sid 147.)

2.2.

Undersökningsområdets naturförutsättningar

Norra Roslagen utgör geologiskt sett en del av det svenska urberget dvs den
Baltiska skölden som är mer än 570 miljoner år gammal. Berggrunden runt
Långalmsfjärdens vattensystem består i huvudsak av urgraniter och leptiter.
(SNA, Berg och jord 1994, sid 33 respektive Bygd att vårda, del 1, 1984 sid 3637.) Området är även påverkat av den kalkberggrund som finns i södra Bottenhavet. Material har nämligen transporterats söderut med inlandsisen och avlagrats i norra Uppland. Marken är härigenom relativt sett kalkhaltig vilket gynnar
en del växter. (Atlas över Sverige, 1953-1971, blad 15-16, Jordarter, sid 4.)
Det förekommer också här och var leptitrika urbergsformationer med
malmer. Av en karta utgiven av Sveriges Geologiska Undersökning med titeln
”Berggrundskarta över Uppsala län” från 1984 framgår att allt landområde inom
en radie av ca 500 meter runt om Långalmsfjärdens vattensystem består av urgranit som delvis är förskiffrad dvs utgörs av gnejsgranit. Kartan visar också att
de centrala delarna av Söderön består av leptitgnejs, leptit och hälleflinta. Leptitförekomsterna gör att man på många ställen i Norduppland har brutit järnmalm.
Sådana dagbrott kan man också hitta på flera ställen inom undersökningsområdet. Någon större gruvdrift har det dock aldrig varit frågan om. Å andra
sidan har gruvbolag inmutat flera områden för eventuell framtida brytning.
Som framgår av exempelvis SNA, Berg och jord 1994 (sid 41) utgör
det berörda vattensystemet en förkastning med förbindelse mot Ålands hav.
Förkastningen går från sydsydost mot nordnordväst. Man kan tydligt se norra
sidan av förkastningen efter Tögens och Fetskärs strandzon mot Långalms-
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fjärden. Söder om fjärden och vidare åt nordväst kan man här och var urskilja
förkastningens södra brant. Eftersom berggrunden primärt består av urberg som
eroderats ned under mycket lång tid och som därefter i ett relativt sent skede
påverkats av bl a inlandsisen har tidigare nivåskillnader utjämnats.
Nivåskillnaderna mellan de omgivande höjderna och vattensystemets
botten är numera liten på grund av att bottnen på förkastningen successivt fyllts
med lösare material dels i den issjö som täckte de delar av Sverige som legat
under Högsta Kustlinjen efter senaste inlandsisen, dels genom påfyllning av de
sediment och växtdelar som tillkommit under de senaste årtusendena. (Vägvisare till naturen i Uppsala län 1982, sid 8.) Hela Uppland inklusive vårt undersökningsområde kan därför idag karaktäriseras som ett land med mycket liten så
kallad brutenhet. (SNA, Berg och jord 1994, sid 45.) Det innebär att de synbara
nivåskillnaderna är mycket små och att fjärdarna är grunda. Detsamma kan i
princip sägas om i stort sett alla insjöar och många andra havsvikar i Uppland.
På topografiska kartor kan man se hur den sänka som Långalmsfjärden tillhör fortsätter västerut mot Granfjärden och därifrån vidare mot
Kallingafjärden. Förkastningen har i stort sett samma sträckning som flera andra
förkastningar i Roslagen, exempelvis den genom Tvärnösundet och Östhammarsfjärden respektive den förkastning som utgör Öregrundsgrepen dvs
farleden mellan södra delarna av Gräsö-Sladdarö och det nuvarande fastlandet.
Marken runt vattensystemet består idag till stor del av kalt berg eller
ett ej sammanhängande jordtäcke på berg. Här och var finns inslag av moränlera, grovmo, sand och grus. I huvudsak består jordtäcket inom Östhammars
kommun av morän samt vittringsjord. I kustbandet bl a runt Långalmsfjärden
utgörs jordarterna av moränlera och lerig morän. (SNA, Jordbruket 1992, sid
12.) Det ger goda förutsättningar för blandskog som ibland domineras av barrträd (gran och tallbestånd) och ibland av lövträd. Lövträden består bl a av björk,
lönn, rönn, ek, asp etc. Inslaget av enar är särskilt markant i de gamla beteshagarna.
På kala bergshällar syns ofta tydliga räfflor efter inlandsisen. Isräfflorna visar på en isrörelse i rakt sydlig eller något sydostlig riktning. I
terrängen återfinns ofta mer eller mindre stora flyttblock på ca 1 m3 eller större.
Rikligast med flyttblock finner man söder om den förkastningslinje som går
efter Tögens och Fetskärs strandlinje mot Långalmsfjärden dvs material som
transporterats med inlandsisen och dumpats på läsidan om de uppskjutande
bergshällarna.
Bottnen i sjöarna och i vasskanalerna består mestadels av material
med liten kornstorlek exempelvis leror, mjäla och mo. I den östra delen av
Långalmsfjärden är kornstorleken något större än i de västra delarna av vattensystemet. I östra delen av Tuppagren återfinns en sträcka på ca 50 meter med
grövre material i form av sand, småsten blandat med relativt stora stenblock.
Detta förorsakade en hel del problem vid muddringsarbetet eftersom de största

40

Foto 8. Tögens sydsida utgörs av en relativt markant förkastningsbrant. På
sluttningen ligger ”flyttblock” av olika storlek. (Foto: L. Bäck 2005.)

Foto 9.
Jordtäcket i området
är relativt tunt och
där berggrunden är
blottlagd syns ofta
markanta isräfflor
efter inlandsisen.
(Foto: L. Bäck 2005.)
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flyttblocken inte kunde lyftas med grävskopan utan successivt fick puffas från
sitt ursprungliga läge till en upplagringsplats som därmed fått karaktären av en
stenrik ö där förhoppningsvis fåglar efter en tid ska kunna trivas och börja häcka
nära kanalen.
Den förhållandevis kalkrika jordmånen leder till att man kan finna
rikligt med orkidéer exempelvis guckusko, Adam och Eva, tvåblad, svärdsyssla,
nattviol och Jungfru Marie nycklar. Under vårarna är markerna fyllda med stor
blomsterprakt i form av blåsippor, vitsippor, gullvivor, liljekonvaljer etc. På
höstarna finns det relativt gott om kantareller, trattkantareller, trumpetsvamp,
taggsvamp och andra svampsorter i vattendragets omgivningar.
I den omväxlande blandskogen återfinns gott om rådjur, rävar, harar,
grävlingar etc. Fågellivet är mycket rikt och av hög raritet. I skogarna återfinns
hackspettar och diverse småfåglar. I och kring vattendragen finner man en
brokig skara av knölsvanar, hägrar, doppingar, gräsänder, knipor, storskrakar,
måsfåglar, tärnor etc. Över nejden cirklar till och från havsörn, fiskgjuse,
ormvråk etc i en ständig jakt efter föda. Som framgår av SNA, Växter och djur
1996, sid 69 förekommer rikligt med häckande fågelarter i Roslagsskärgården.
Många av dessa fågelarter är dessutom rödlistade. (SNA, Växter och djur 1996,
sid 106.)
En biologisk utarmning inom undersökningsområdet hade dock
börjat göra sig märkbar under 1990-talet och början av 2000-talet. Det märktes
tydligt på beståndet fåglar i den vattennära miljön. Tidigare var exempelvis
Långalmsfjärden en bra uppehållsplats för svanar på väg söderut under höstarna
men den sevärdheten har uppenbart försvunnit under slutet av 1900-talet.
Antalet måsfåglar, storskrakar etc minskade också successivt. I strandmiljön har
antalet svalor och fladdermöss minskat till en bråkdel av vad man kunde se för
20 år sedan. Orsaken till den minskande biologiska mångfalden är i första hand
bristen på föda i form av insekter (myggor etc), småfisk och en varierad vattenvegetation. Den minskade förekomsten av exempelvis myggor kan i sin tur förklaras av att vi tidvis haft många torra somrar med sänkt grundvatten.
Vattensystemet var tidigare uppehållsplats för många fiskslag men
under slutet av 1900-talet minskade den biologiska mångfalden även i vattnet.
Ål och gös försvann. Abborren och gäddan minskade i frekvens och storlek.
Braxen och en del andra vitfiskar utan direkt värde för människan som matfisk
ökade i gengäld i antal. Den senare typen av vitfisk kännetecknas för övrigt av
att den rör om i botten på vattendragen och därmed utlöses fosfor som i sin tur
medför att vattnet blir grumligt och algtillväxten ökar.
Det finns ett påtagligt samband mellan miljöfrågorna i stort, vegetationens utbredning och fisklivet vilket bl a framgår av följande citat; ”Ökad
näringstillförsel förändrar snabbt livsvillkoren för organismerna. Vissa växtplanktonalger gynnas och massutvecklas så att vattnet grumlas och siktdjupet
minskar. Som en följd därav minskar eller försvinner de högre undervattensväxterna. När de stora algmassorna dör krävs så mycket syrgas för mikrobernas
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Foto 10. Svärdsysslor och allehanda vårblommor trivs i den kalkrika
skogsmarken. (Foto: L. Bäck 2001.)

Foto 11. Guckuskon breder gärna ut sig bland ormbunkar och gräs. (Foto: L.
Bäck 2001.)
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nedbrytning av dem, att syret tar slut med fiskdöd som följd.” (SNA, Klimat,
sjöar och vattendrag 1995, sid 151-152.)
Förändringsprocessen i Långalmsfjärdens vattensystem är inte unik.
Miljöförändringarna är ett universellt problem och alla vatten har om än i olika
grad påverkats av människan. (Abramovitz 1996, sid 75-77.)
Långalmsfjärdens vattensystem påverkas i hög grad av ytströmmarna
i havet utanför fjärdarna. Vattnets rörelseriktning påverkas i sin tur av jordens
rotation dvs en kontinuerlig kraft. Som framgår av SNA, Hav och kust (1992,
sid 67) går ytströmmarna normalt norrut efter finska kusten och söderut efter
svenska kusten. Se figur 7. En stor del av vattnet från Bottenhavet pressas
således in mellan Gräsön och fastlandet som i en tratt och vidare genom bl a
Storströmmen och från Långalmsfjärden dels västerut mot Rackfjärden, dels
österut genom Tuppagren dvs genom de kanaler som ingår i muddringsprojektet.
Trots eller kanske snarare tack vare dessa ytströmmar har Långalmsfjärdens vattensystem relativt låg salthalt vilket kan inverka på vegetation och
djurliv. Enligt Wallström och Persson (1999, sid 90-91) var salthalten vid Lagerlund dvs söder om Klyxens stugområde endast 3,6 promille och i Rackfjärden
2,3 promille. Man kan å ena sidan jämföra med värden mellan 3,2 och 3,8 i
Lövstabukten och å andra sidan jämföra med de värden som Wallström och
Persson mätt upp i Öregrundsgrepen, Gräsös östra och södra skärgård samt Östhammars skärgård och som på de flesta håll låg på 4,1 – 5,1 promille.
Enligt den ekonomiska kartan över Sverige från år 1955 som var
baserad på flygfotograferingar från år 1944 förekom det då för tiden endast
sparsamt med vass efter en del stränder. Den enda sammanhängande vassutbredningen fanns vid den tiden runt Rackfjärdens stränder. På den Ekonomiska
kartan över Sverige som dateras 1979 och som baserades på flygfotografier från
år 1976 har vassen brett ut sig såväl i kanalerna som efter sjöarnas stränder i
ungefär samma utsträckning som den har idag.
Naturvårdsverket har nyligen genomfört en framtidsstudie där man
pekar ut vägen till ett hållbart samhälle. Miljömålen för våra sjöar och vattendrag är att de ska nyttjas så att produktionsförmågan, den biologiska mångfalden
samt natur- och kulturvärdena bibehålls eller förbättras. Det innebär bland annat
att den ursprungliga biologiska mångfalden i en del fall i möjligaste mån måste
återskapas. (Naturvårdsverket, Sverige år 2021, 1998, sid 53.)
Naturvårdsverket menar också att förutsättningarna för friluftslivet
måste värnas runt våra vatten och att rekreation och annat nyttjande av hav, kust
och skärgård bör bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.



)LJXU  <WVWU|PPDUQD L KDYHW XWDQI|U /nQJDOPVIMlUGHQ .lOOD 61$ +DY RFK
NXVW  VLG 

45

2.3.

Undersökningsområdets kulturförutsättningar

Som framgick av kapitel 1.1. har norra Roslagen varit befolkad sedan järnåldern
och befolkningen har sedan urminnes tider varit beroende av vattnet både för
sina transporter och för fisket.
De viktigaste formelementen ur ett Tuppagrensperspektiv är fornlämningar, bebyggelsens utveckling och struktur, ägostrukturens utveckling
samt gärdesgårdssystemets struktur och utveckling.
Som framgår av en relativt rikhaltig litteratur återfinns ett stort antal
fornlämningar på Söderön vilket indikerar en kultur som för oss minst 2 000 år
tillbaka i tiden. I närheten av Söderöns sex byar (Björnäs, Långalma, Tuskö,
Yttersby, Mjälby och Nolsterby) har man således haft en kontinuerlig bebyggelse från yngre bronsåldern (ca 500 år f. kr.). Man brukade den jord som höjde sig
över havet och i vattenbrynet betade boskapen. Detta leder till att dessa tidiga
fornlämningar återfinns i närheten av dagens höjdkurva för 10 meter över havet.
Se exempelvis Ankre 2001 och figur 8 nedan.
Bebyggelsen vittnar om dessa traditioner. Byarna består som regel
av några få hemman och därtill kommer en mer utspridd äldre bebyggelse. En
del gårdar har flyttats ut från bykärnan som en konsekvens av skiftesreformerna.
För Långalmas del är bykärnan relativt intakt och dagens kulturlandskap kan närmast betecknas som ett stjärnmönster med bostadshusen i mitten
och ägorna har formen av tårtbitar runt bykärnan. (SNA, Kulturlandskapet och
bebyggelsen 1994, sid 10.) På Söderön finns flera miljöer med ålderdomliga
brukningsformer. Hela Söderön klassificeras som ett riksintresse för kulturmiljövården och utgör ett av landets fem särskilt intressanta kustmiljöer enligt
naturresurslagen. (SNA, Kulturminnen och kulturmiljövård 1994, sid 172.)
Befolkningen har i årtusenden levt på de areella näringarna och de
förutsättningar som naturen skapat för dessa näringar. Jordbruket har bedrivits i
relativt liten skala fördelat på många små jordbruksmarker där jordmånen varit
lämplig. Fokus har legat på boskapsskötsel och hagmarken utgör fortfarande ett
karaktärsdrag för Söderön. Från skogen har man förutom möjlighet till betesmark och lövtäkt fått ved och byggnadsmaterial. Som i andra delar av landet har
jordbruket genomgått en omvandlingsprocess från ett s k solskifte där varje
hemman hade många åkertegar i ett regelbundet mönster till sammanslagningar
för att uppnå större och rationellare produktionsenheter. Samtliga byar på
Söderön har genomgått Storskifte och Laga skifte.
Än idag brukar Söderöns lantbrukare samma åkrar som sina forntida
förfäder men vissa förändringar kan noteras. Före mitten av 1700-talet skedde
inga stora förändringar från ett århundrade till ett annat. Man brukade marken
efter dåtida solskiftesnormer och boskapen fick beta i den gemensamma utmarken. När lantmätare Gabriel Böding i samband med storskiftet indelade Långalma
bys ägor 1760-1761 på en ”Charta öfver Långalma uti Stockholms Höfdinge-
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Figur 8. Söderöns utbredning för ca 2 000 år sedan baserad på höjdkurvorna
för 10 m ö h samt gravfältens läge. Källa: Ankre 2001, sid 14.
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döme Frösåker härad och Börstil sockn” så finner man helt följdriktigt en uppdelning på ett stort antal små åkertegar. Se bilaga 3.
Bebyggelsen i skärgården påverkades förhållandevis lite av solskiftet
och storskiftet. Gårdarna låg på rad eller i klungor. Slåttermarken och fisket har
givit ett mer flexibelt kulturlandskap än vad man kan finna längre inåt landet.
När Laga skifte genomfördes i dessa kusttrakter i mitten av 1800talet medförde det i princip två saker som relativt dramatiskt förändrade kulturlandskapets struktur. För det första fördelades marken så att varje jordlott blev
större och samtidigt färre till antalet dvs en rationalisering av marken. Som
framgår av bilaga 5 var dock Långalma bys åkermark fortfarande vid Laga skifte
uppdelad på ett stort antal enheter. För det andra kom flera gårdar att flyttas ut
från bykärnan och placeras nära den tilldelade marken. En gård flyttades t ex
från klungbyn till Stenalma i samband med denna skiftesreform. (Telefonintervju med Robert Henningsson i maj 2006.)
Man kan konstatera att storskiftet ledde fram till diverse konflikter
mellan de berörda. (Ankre 2002, sid 23.) I kartbeskrivningen vid Laga skifte
1852-1853 har gårdarna namngetts med ägarnas mantal. Långalma bestod av
Östergården, Södergården, Wästergården, Norrgården och Backgården. Gårdarna hade åkermark intill byn men också på öarna norr om Söderön exempelvis
Alnö och Ersholmen. Byn bestod av ett stort antal byggnader (bostadhus och
ekonomibyggnader av olika slag) och ett rikt nät av hägnader vilket framgår av
bilaga 4. Lantmätare Böding skriver att byns åkerbitar var små och nästan omöjliga att räkna. Marken var övervägande ”af svag art” dvs inte särskilt bördig.
Efter Laga skifte har man genomfört en del sjösänkningar och nyodlingar för att öka produktionen under slutet av 1800-talet och början av 1900talet. Därefter har en del jordbruksmark försvunnit på grund av inplantering av
skog och allmän igenväxning på sådan mark som inte årligen nyttjades. Kustlandskapets form förhindrar en alltför kraftig mekanisering vilket innebär att
åkrarna fortfarande är oregelbundna och långsmala.
Bostadshusen i byarna på Söderön är byggda på torr och väldränerad
mark och de har haft i stort sett samma geografiska placering under mycket lång
tid. Bilaga 6 visar Långalma bys bebyggelse i mitten av 1800-talet. På originalkartan från 1800-talets mitt är visserligen mangårdsbyggnaderna inte skilda från
andra byggnader men kartan visar ändå tydligt att byn ligger kring ett rikt förgrenat system av det man kallar ”häststigar” respektive gångstigar. Antalet
byggnader var mycket stort. Även på byns Gistvall fanns ett stort antal byggnader. Går man ca 100 år framåt i tiden finner man vid en jämförelse att antalet
byggnader minskat drastiskt. (Ankre 2001, sid. 35.)
Mellan 1955 och 2005 har inte det gamla bebyggelselandskapet förändrats i någon påtaglig grad. Av de intervjuer som Ankre genomfört framgår
att flera hus rivits för att sedan åter ha byggts upp på samma plats. Andra hus
har vid olika tidpunkter renoverats. En del byggnader har tillkommit (skola,
bygdegård etc). I många fall har husen haft kvar vasstak men ovanpå detta har
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man i en del fall lagt tegel- eller plåttak. Det är också uppenbart att gårdarna i
första hand går i arv nu liksom förr.
Åkertegarna omgärdas ibland av stengärdsgårdar men gärdsgårdar av
trä utgör ett markantare inslag i landskapsbilden. Här och var har modernare
taggtråd kommit till användning. På senare år har man börjat uppföra nya trästaket efter traditionellt mönster.
Skogen har man utnyttjat för lövtäkt till boskapen och ved för det
egna husbehovet. Man har även sålt ved dels för städernas eldningsbehov, dels
massaved för pappersmassetillverkning. Denna avsalu av ved har skett med så
stora båtar att de inte kunnat passera genom Tuppagren eller Storströmmen. Av
denna anledning har man haft ett antal s k ”vedplatser”. Det innebär samfällighetsmark intill en naturlig lastageplats där båtarna kunnat hämta veden. Det
finns några sådana ”vedplatser” dels norr om Storströmmen, dels öster om
Tuppagren.
Fisket har alltid utgjort en viktig del i människornas vardag. Fiskelägen har förmodligen funnits i århundraden men har under de sista 100 åren
genomgått en påtaglig moderniseringsprocess. Jakten har likaså alltid betytt
mycket för ortsborna.
Eftersom åkermarken varit relativt begränsad och uppsplittrad har
befolkningen också kommit att ägna sig åt ”mångsyssleri”. Man har kompletterat den traditionella huvudnäringen, jordbruk med binäringar, med andra försörjningsmöjligheter exempelvis inom servicesektorn.
Situationen har varit densamma i andra delar av Östhammars skärgård. Periodvis har fisket varit en av de viktigaste inkomstkällorna. Fisket innebar mat, men även inkomst då man sålde sin fisk i t ex Stockholm och Gävle. Än
idag frodas ”mångsyssleriet” i skärgården. Familjen Eva Medin och Anders
Johansson på Tvärnö berättar exempelvis hur de kombinerar jordbruk inriktat på
köttproduktion och fiske med alla möjliga sorters jobb såsom snickeri, snöplogning och skogsplantering, beredning av egna skinn för försäljning, arbete
som frilansjournalist, guidade fisketurer och turism inom ramen för projektet
”Bo på lantgård” där besökande får delta i jordbrukssysslor. (Borg m fl 2001.)
Berglund (1998) beskriver livsbetingelserna på Raggarön. Bland de
intervjuer hon genomförde fanns en jordbrukarfamilj som kombinerade jordbruket med snickeriarbeten och snöplogning på vintern. En annan familj kombinerade jordbruket med laxodling och förädling av produkten. (Berglund 1998,
sid 102.)
Av särskilt intresse för denna studie är de avtal som rör fiskevattnet
och som tidigare inte fått vederbörlig uppmärksamhet i den vetenskapliga litteraturen nämligen de regler som gällde för fisket. Hemmansägaren Walter
Mattsson nedtecknade för ca 45 år sedan följande ur en gammal skrift som idag
tyvärr inte kunnat återfinnas. ”Fiskevattnets fördelning. Emellan undertecknade,
samteliga hämmansägare i Långalmaby, har denna dag följande öfverenskommelse blifvit träffad angående fördelning af byens hitils gemensamma fiske-
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vatten. Fjällfiskevattnets sextiotre (63) Notvarp fördelas i Nio (9) drägter, med
sju (7) varp i hvarje drägt, och indelas på följande sätt.” (Mattsson nedteckning
från ca 1960.)
Sedan följer en detaljerad förteckning över vilka delar av vattensystemet som ingår i var och en av de nio drägterna. Avskriften fortsätter med
följande formulering; ”Hvarje åt byns 9 notlag behåller sin drägt under ett (1)
års tid och skall ombyte af drägter årligen ske den 1 April, hvarvid alltid
ordningsnummerna följer så att den som ena året har första drägten, andra året
får den andra drägten, o. s. v.” (Mattsson nedteckning från ca 1960.)
Långalma by, som äger den helt dominerande delen av det här aktuella vattenområdet, har således tillämpat ett delvis likartat system för fiskevattnet som för åkermarken dvs ett slags årligen roterande solskifte. En av ortsborna (Bo Bergström) har på basis av denna gamla urkund och intervjuer med
äldre bybor lyckats konstruera en karta där merparten av de 63 notvarpsplatserna
finns redovisade. Några få notvarpsplatser har idag inte kunnat återfinnas.
Resultatet av denna kartering redovisas i figur 9.
De nio hemmanens fördelning av fiskerättigheterna visar på en stark
social sammanhållning och önskan att alla skulle få lika möjligheter att ta del av
den gemensamma resurs som fisket utgjorde. En annan slutsats man kan dra av
detta är att notdragningen in mot stränderna förmodligen haft stor inverkan på
vattenvegetationen. Man kan sluta sig till detta eftersom noten var försedd med
tunga sänken så att den skulle dras tätt an mot bottnen. För att fiske med landnot
ska kunna genomföras måste bottnen dessutom ofta rensas från hindrande
föremål. (Henning 1968, sid 356.)
Att dra not var ett tungt arbete och fordrade en relativt stor arbetsinsats. Detta var förmodligen en viktig orsak till att notdragningen upphörde.
Självfallet påverkade även utvecklingen med avseende på nylonnät och båtarnas
storlek omvandlingsprocessen inom fisket. I och med att man i slutet av 1940talet eller början av 1950-talet (ortsborna är något osäkra om årtalet) upphörde
med att dra not fick vassen och annan vattenvegetation möjlighet att expandera
mer eller mindre ohämmat. Idag är endast ett 30-tal meter dvs mindre än 1 % av
Långalmsfjärdens stränder naturligt fria från vass. Vassfria stränder finner man
idag endast på de platser där berghällar sträcker sig långt ut i vattnet. Runt
bryggor och båtplatser samt i kanalerna har vassen årligen beskurits och på så
vis hållits i schack men i övrigt har vassen brett ut sig efter stränderna.
I samband med en fältkurs genomförde några studerande intervjuer
med ortsbor på Gräsö och därav framgår att notdragning tidigare även där var
allmänt förekommande. Notfisket kring Gräsö upphörde dock i början på 1950talet. (Borg m fl 2001, sid 8-9.) Ett likartat regelsystem lär även ha praktiserats
avseende Söderbyns fiskevatten.
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Som framgår av Ankre (2001) har det från 1950-talet förekommit en
hel del konflikter eller motsättningar mellan ortsbor och fritidshusägare. I första
hand tycks motsättningarna vara relaterade till hur man tar sig fram i naturen på
vägar och marker. Men fler boende i trakten gör också att samhället måste förbättra vägnätet. Några av dem som Ankre intervjuat har påpekat att relationerna
mellan ortsbor och fritidshusboende förbättrats markant på senare tid. (Ankre
2001, sid 51.)
Söderön ingår för övrigt som ett av objekten i Uppsala läns kulturminnesvårdsprogram från år 1984. En av motiveringarna till detta är att det äldre
kulturlandskapet på Söderön är mycket välbevarat. (Bygd att vårda, del 2,1984,
sid 100-101.)
En annan skrift beskriver kommunikationssektorn på följande sätt;
”Ända sedan de första människorna bosatte sig i trakten har vattnet varit en
förutsättning för transporter och kommunikation. Vägen på Söderön var först
bara en trampad stig som så småningom blev så bred att ridande kunde ta sig
fram.” (Söderön, Tvärnö, Raggarö 2002, sid 10.) Underhållsskyldigheten av
vägarna kändes besvärande för skärgårdsborna eftersom dessa även hade att årligen underhålla vattenvägarna. Efter många klagomål beslöt Kungl. Majt. den
19 september 1849 att Söderövägen skulle byggas och att det var en angelägenhet för hela Börstils socken. Vägen kom att förverkligas på 1860-talet. (Söderön,
Tvärnö, Raggarö 2002, sid 1.)
Idag har Söderön en aktiv bygdegårdsförening som arrangerar en rad
aktiviteter vilket stärker samhörigheten bland ortsbor och fritidshusägare. Bygdegårdsföreningen äger den bygdegård som byggdes redan år 1938 men som
efter en brand 1980 byggts upp igen. (Välkommen till Söderögården 2005.)
Byarna på Söderön har utarbetat egna foldrar där man beskriver bygdens kulturhistoria. Långalmas byfolder handlar i huvudsak om byns Gistvall.
Där framhåller man att det av storskifteskartan från 1762 framgår att det då
fanns 18 sjöbodar på Gistvallen, alla med långsidan mot vattnet. Idag finns endast fyra av dessa ”ursprungliga” sjöbodar bevarade. Av foldern framgår vidare
att båtarna tidigare drogs upp i båtlänningar efter stranden. På 1920-talet började
man bygga större båthus. En uppgång i fisket under andra världskriget medförde
att många temporärt blev yrkesfiskare. Under 1940-1960-talen utvecklades
båthusen ytterligare och Gistvallen fick sin nuvarande struktur. Yrkesfisket
övergick samtidigt till binäringsfiske och så småningom till övervägande
fritidsfiske. (Werner 1993.)
Tre ortsbor har sammanställt information om kulturhistoriken inför
”projekt Tuppagren”. Där får man bl a en god uppfattning om vattenvägarnas
betydelse för byarna i Östhammars skärgård. På fastlandet har det länge funnits
byar och på öarna norr om Söderön enstaka hemman. ”Alnön friköptes, bebyggdes och odlades upp redan år 1583. Efter hand såldes fler avstyckningar
och blev skärgårdstorp. En period fanns det skola på Tögen. En skolbåt utgick
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Foto 12. Vägen på Söderön ringlar fram mellan byarna. Fotot taget ca 100
meter väster om Långalma by med ett nytt staket vid sidan av vägen. (Foto: L.
Bäck 2005.)

Foto 13. Åkertegarna är smala och omgärdade av blandskog. Foto från
Lösholmen. (Foto: L. Bäck 2005.)
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från Långalma. Öarna Alnö och Ersholmen hade ända in på 1950-talet mjölkdjursbesättningar och då var mjölkleveranser till fastlandet viktigt. Människorna
behövde iland för att komma till sitt arbete, till lanthandel, hämta post, kyrkobesök, förrättningar, till släkt och vänner, leverans av fisk. Även nu för tiden är
det viktigt att möjligheterna finns att kunna använda vattenvägarna när det
behövs och inte bara när vattenståndet är tillräckligt högt. Markägare, fastboende och fritidsfolk är inte de enda som är beroende av fungerande vattenvägar. Elverket, televerket, sophämtning, sjöräddning, brandkår, ambulans behöver också komma fram.” (Jansson, Bergström och Olsson 2000.)

Foto 14. Gistvallen har i generationer
utgjort en viktig del i det sociala
livet i bygden. (Foto i M. och W.
Mattssons ägo, från 1930.)
Hemmanen i Långalma by
höll också kreatur på utmarker närmare
byn exempelvis på Fetskär och i skogen
söder om Långalmsfjärden. Boskapen
leddes eller fraktades ut till betesmarken
på försommaren och tillbaka på hösten
på en stor färja. Får och getter fraktades
med en mindre färja. Under sommaren
rodde man från Gistvallen för att mjölka korna. Söderbyns bönder bedrev liknande boskapsskötsel på Klyxenhalvön.
(Intervjuer med Ulla-Britt Jansson och
Walter Mattsson i april 2006.) Stora arealer på Klyxen användes även för uppfödning av unghästar (Telefonintervju
med Robert Henningsson i maj 2006.)
Enligt ortsborna bedrev ett antal fiskelag från Långalmsfjärden
utomskärsfiske under och efter andra världskriget. Man färdades då genom
Storströmmen och vintern 1943-1944 fördjupades därför Storströmmen och
senare även Tuppagren. För att underlätta för framtida muddringsprojekt avsatte
Lantmäteriet samfälld mark i Tuppagren och Storströmmen vid förrättningar
1951-1953. Det muddringsarbete som utfördes vintern 2003-2004 har ägt rum i
dessa för ändamålet avstyckade vattenområden. Under 1950-talet upphörde dock
utomskärsfisket och sedan dess har yrkesfiskarna övergått till andra sysselsättningar.
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Foto 15. ”Färja” vars huvudsyfte var att frakta får och getter mellan Gistvallen
och öarna norr om Söderön. (Foto i U.-B. och K.-E. Janssons ägo, från 1950talet.)

Foto 16. Massaved staplad på Gistvallen för utskeppning. (Foto i M. och W.
Mattssons ägo, från 1957.)

Foto 17. Gammal ortsbo i färd med att laga fisknät på Gistvallen. (Foto i M. och
W. Mattssons ägo, från ca 1950.)
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2.4.

Undersökningsområdets rekreationsförutsättningar

Förutsättningar för turism och rekreation
Som redan framgått av det ovanstående kännetecknas undersökningsområdet av
inlandsisens effekter och av närheten till havet vilket satt sin prägel på naturen.
Stränder med klippor omväxlande med sandpartier och skyddade vikar och omgivande skogsmarker ger goda förutsättningar för olika typer av rekreationsaktiviteter.
Alla som idag vistas i området kan glädjas åt en rik vegetation. En
del skogar har urskogskaraktär medan andra är präglade av en lång tradition som
betesmark. I denna blandskog återfinns en rik undervegetation och ett varierat
djurliv. Vattnet är rikt på fisk.
De omväxlande och högkvalitativa naturliga förutsättningarna har
lett fram till att en värdefull kulturbygd växt fram. Befolkningen har på ett förtjänstfullt sätt vårdat och bevarat sitt historiska kulturarv. Långalmsfjärdens
vattensystem utgör och inramas således av naturobjekt och kulturobjekt av
mycket hög dignitet.
Den moderna människan har ett ökat behov och samtidigt allt större
möjligheter i form av tid, transportmedel och ekonomi jämfört med tidigare
generationer att ägna sig åt olika former av fritidsaktiviteter.
De flesta fritidsaktiviteter har också en hälsomässig dimension. De
motverkar stress och därmed relaterade sjukdomar. Motion anses vara en av de
viktigaste faktorerna när det gäller att motverka exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. En del fritidsaktiviteter har dessutom dels en viktig social funktion, dels
en ekonomisk dimension. Fisket är ett sådant exempel. Betalningsvilligheten när
det gäller sportfiske är enligt många studier mycket stor. (Silvander 1991.) Det
har blivit populärt att bo i lantlig miljö och att handla bondgårdsprodukter. Så
var fallet redan för drygt 10 år sedan på Söderön och detta bidrar till den lokala
ekonomin. (Bygdeturism i Uppland 1993.)
Som framgår av Nordgren (2002) kommer turisterna i Östhammars
skärgård från ett vidsträckt omland. Av de intervjuer som Nordgren utfört med
turistintendenten i Östhammars kommun (May Strandberg) framgår att förstagångsturisterna kommer från hela riket medan de återkommande turisterna ofta
kommer från Uppsala och Storstockholm. (Nordgren 2002, sid 38.)
Sture Wretling vid Sunnanö Camping intill Öregrund har en delvis
annorlunda uppfattning när han hävdar att det är en minoritet bland turisterna
som kommer från Uppsala och Stockholm. Han menar att många återkommer
till campingplatsen från relativt avlägsna orter och att många turister kommer
från exempelvis Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Schweiz och Norge.
(Nordgren 2002, sid 41.) Det föreligger uppenbarligen en viss skillnad mellan
campingturister och andra typer av turister.
Upsala Nya Tidning skriver i en artikel 2000-10-03 att skärgårdsfisket lockar många turister från Polen som varje höst fiskar i vattnen runt
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Söderön. Det är den goda förekomsten av gädda som lockar dessa utländska
besökare. En arrangör driver reklam och organiserar dessa resor.
Jan Lundqvist vid Länsstyrelsen menar att turismen inte utgör något
problem. Turism och naturvård kan utvecklas tillsammans. Han framhåller
också att det först och främst gäller att bevara en levande skärgård. Härvid
ansluter han sig till Miljövårdsberedningens betänkande. (SOU 1996:153.)
Östhammars kommun har en i stort sett motsatt uppfattning. Hans
Jivander vid kommunens miljö- och hälsosektion menar exempelvis att turismen
kan skapa problem i framtiden. Enligt honom leder turism till att fåglarna störs,
växter trampas ned, bullerproblem uppstår, motorbåtar grumlar upp vattnet,
kanotism och annat rörligt friluftsliv kan skapa konflikter med den övriga
befolkningen. (Nordgren 2002, sid 40-41.)
Fritidshusens expansion
Under en 15-årsperiod från slutet av 1950-talet fram till början av 1970-talet
genomgick bygden en stor förändringsprocess i och med att flera hemmansägare
började sälja av mark för fritidshus. (Ankre 2001, sid 48.) Från slutet av 1970talet har det dock inte förekommit någon nämnvärd ytterligare expansion av
antalet fritidshus. Renoveringar, smärre tillbyggnader och ägarbyten räknas inte
i detta sammanhang.
Fritidshusens expansion framgår vid en analys av dåtida kartor. På
den ekonomiska kartan över Sverige från år 1955 respektive den topografiska
kartan över Sverige från år 1957 finns endast ett par hus utlagda som har närkontakt med det berörda vattensystemet. När man sedan tittar på exempelvis den
ekonomiska kartan över Sverige år 1979 (flygfotograferad 1976) respektive den
topografiska kartan över Sverige från 1973 (rekognoserad 1971) finns såväl
nuvarande stugområden som flertalet ”friliggande” fritidshus inlagda. Det hände
således något högst påtagligt mellan år 1955 och 1973.
För att få en mer detaljerad kunskap om fritidshusens spridningsförlopp fram till 1970-talets början sändes ett personligt brev ut till sjutton
hushåll som vi antog hade egen erfarenhet av den tidiga utbyggnaden. Femton
hushåll inkom i april 2006 med svar där husens turordning markerats på en
karta. Två hushåll ansåg sig inte ha tillräcklig minnesbild eller kunskap om det
första utbyggnadsskedet. Spridningen av innovationen (dvs fritidshusen) visar
ett tydligt rumsligt mönster. Detsamma kan sägas om frågan hur information
spridits och om motiven bakom områdesvalet.
Redan åren 1947-1948 avstyckades 3 sjötomter på Lösholmen i
närheten av den gamla stamfastighet som funnits där åtminstone sedan 1730talet och som ligger ca 600 meter öster om Gistvallen. Omkring år 1948 omvandlades även Lösholmens stamfastighet till fritidshus.
Åren 1955-1956 byggdes två fritidshus på Bränningsudden. Dessa
båda sjötomter ligger ca 500-600 meter öster om Lösholmen. En relativt dålig
”häststig” fanns redan från 1940-talet fram till Lösholmen och sedan fick
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byggnadsmaterialet transporteras vidare på vinterväg till Bränningsudden.
Något år senare dvs ca 1956-1957 byggdes flera vägar inom området
dels mot nyssnämnda nybyggen på Bränningsudden, dels till Stenalma respektive Gistvallen. Under perioden 1958-1961 byggdes ytterligare 7 fritidshus efter
vägen österut från Lösholmen till Bränningsudden.
Under perioden 1955-1958 byggdes också 8 fritidshus på Fetskär
och omkring år 1960 tillkom ytterligare 3 fritidshus där. Samtliga hus på Fetskär
har sjötomter och byggnadsmaterialet transporterades över Långalmsfjärden
vintertid. Fetskär ligger ca 500 meter fågelvägen från Lösholmen och har ej
vägförbindelse. Dessa fastigheter jämte två Tögenhushåll har enligt servituten
båtplats på stamfastigheternas mark på fastlandssidan ca 100 meter väster om
Lösholmen.
På Stenalma byggdes 4 fritidshus perioden 1960-1962 varav de två
första på sjötomter. Åren 1963-1965 tillkom ytterligare 6 - 7 hus på Stenalma
och dessa kom att ligga efter vägen. Ungefär samtidigt dvs 1960-1963 började
ett antal fritidshus byggas på Tögen. Tögenhushållen har båtplats på Bränningsudden. Både Stenalma och Tögen ligger ca 800 meter från det första fritidshuset
i området.
Klyxens stugområde började byggas åren 1963-1964. De första 8-9
husen byggdes efter vägen relativt nära vattnet och därefter tillkom fler hus allt
längre från stranden.
På Vargskäret byggdes 2 fritidshus 1968-1969 och därefter ytterligare 8 hus åren 1970-1971. Även här tillkom de första husen närmast vattnet
och senare bebyggelse låg allt längre bort ifrån vattnet.
I Söderby-Karlsäng byggdes ett hus nära vattnet år 1965 och sedan
ytterligare 7-8 hus år 1968 varav de flesta relativt nära vattnet.
Innovationen spred sig således radiärt utifrån det första huset på
Lösholmen respektive från vattnet inåt land. Av brevsvaren framgår vidare att
den första informationen och kunskapen om området spreds genom personliga
besök hos släktingar och vänner. Majoriteten av de hushåll som byggde fritidshus under första delen av 1960-talet har också angett att informationen i huvudsak kom via släktingar och vänner men från slutet av 1960-talet kom också
mäklare och tidningsannonser att spela en viktig roll. I flera brevsvar nämner
man några exploatörer och/eller mäklare från Norrtälje och Stockholm.
De första fritidshusägarna i området kom från Gimotrakten medan
nybyggarna under 1950-talet i första hand kom från Österbybrukstrakten och i
andra hand från Uppsala. Sedan dess har upptagningsområdet successivt växt.
På frågan ”vad var det som i första hand gjorde att du/ni ville bygga
fritidshus just här” fick vi en intressant skillnad över tiden. De som byggde
under 1940- och 1950-talen menade att de viktigaste faktorerna var i nu nämnd
ordning; fiske, bad och båtliv. De som byggde under 1960-talet ansåg att det i
första hand var den vackra naturen och i andra hand möjligheterna till fiske, bad
och närheten till havet som styrt deras val av område.
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Vid intervju med ett par stamfastighetsägare (intervju med Ulla-Britt
Jansson respektive Margaretha och Walter Mattsson i april 2006) blev det klarlagt att alla fritidshus som byggdes kring Långalmsfjärden under 1950-talet först
låg på arrenderad mark som senare friköptes och i samband med att köpehandlingarna gjordes upp skrev man även servitut. Under åren 1961-1963 avstyckades ytterligare flera tomter runt Långalmsfjärden. Behovet av pengar för
investeringar i maskiner, bilar och andra kapitalvaror drev på utvecklingen och
när ett hemman väl börjat sälja mark följde snabbt andra hemmansägare i
Långalma by efter.
Vid en telefonintervju med ytterligare en stamfastighetsägare (Roger
Larsson i april 2006) framkom att vägarna förbättrades under senare delen av
1950-talet och detta hade självfallet en stor betydelse för händelseförloppet.
Vägarna byggdes med hjälp av statsbidrag. Innan dess fanns en ”häststig” från
Långalma by till Gistvallen och vidare till Lösholmen - Vilan. En annan stig
fanns från Gärden till Lösholmen och en tredje stig ledde från Långalma by via
Sjöruddu till Stenalma.
En viktig orsak till varför pionjärerna först arrenderade mark som
sedan friköptes var att ett par hemman just befann sig i en generationsväxling.
Hemmansägarna ville helt enkelt inte sälja av marken förrän barnen hade
kommit överens om vem som skulle ta över gården. Man ville att inkomsten av
försäljningen skulle komma att delas lika mellan syskonen.
Utbyggnaden av fritidshus runt Långalmsfjärdens vattensystem
följer det normala för spridning av en innovation. Vi kan exempelvis se ett
markant rumsligt spridningsmönster och de personliga kontakternas stora betydelse under initialskedet. Det är också uppenbart att vattnet har en mycket stor
dragningskraft. När strandlagen infördes i början på 1960-talet påverkade det
fritidshusens läge i förhållande till vattnet.
Fritidshusägarna bidrar genom sina inköp av matvaror, byggnadsmaterial etc till att butikerna i kustorterna får större intäkter. Rekreationslivets
positiva multiplikativa ekonomiska effekter har successivt ökat under de senaste
50 åren.

2.5.

Officiella klassificeringar av området

Den fysiska riksplaneringsprocess som kom igång under 1960-talet har inneburit
en omfattande kartläggning och klassificering av mark och vatten i syfte att
uppnå en hållbar utveckling av de resurser som kan finnas i olika delar av
landet. Klassificeringen går från riksnivå via länsnivån ned till den kommunala
och lokala nivån. Här ges en översikt av de planeringsnormer som tillämpats
specifikt på vårt undersökningsområde.
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Riksobjektet som helhet benämns även denna gång ”Gräsö - Singöområdet” och har fått sin höga naturranking på grund av sin mycket vackra
natur. Naturvårdsverket motiverar klassificeringen med att området utgör en
ekologisk gräns mellan Bottenhavet och Östersjön. Området är tillväxtplats för
ekonomiskt viktiga fiskarter, häckningsplats för många typiska skärgårdsfåglar
och landvegetationen är mångfacetterad.
År 2000 genomfördes den andra revideringen av riksobjekten över
hela landet med avseende på naturvården och även denna gång framstod Gräsö Singöområdet med markområdet norr om Långalmsfjärdens vattensystem som
ett område av riksintresse för naturvården.
Länsstyrelsen har efter den senaste revideringen år 2000 lämnat in
förslag om att även jordbrukslandskapet kring de gamla byarna på Söderön i
framtiden skall klassificeras som ett riksintresse för naturvården. (Länsstyrelsen,
GIS-karta, 2001, se bilaga 1.) Förslaget har år 2006 godkänts av Naturvårdsverket och även Långalma - Nolsterby är därför numera av riksintresse för naturvården i Uppsala län med beteckningen NRO 03 054. Värdeomdömet lyder;
”Representativt jordbrukslandskap med kontinuitet i hävden och tydligt samband mellan brukande, markslag samt välbevarade landskapselement och byggnader. I naturbetesmarkerna finns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som brudsporre, rosettjungfrulin, kattfot, låsbräken och fältgentiana. Dessutom växer ett stort antal sällsynta vaxskivlingar och jordtungor i
naturbetesmarkerna. Huvudkriterier: A Område med framstående exempel på
landskapstyper, som särskilt väl visar landskapets utveckling samt processer och
naturlig utveckling i olika ekologiska system. C Område med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och arter. D Område med mycket rik flora.
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, kontinuitet, representativitet, raritet.”
(Länsstyrelsens registerblad 2006, sid 1.) Se figur 11 nedan.
Ett av huvudkriterierna (B) finns inte inom det riksintresse som
kallas ”Långalmstrakten” enligt Länsstyrelsens sammanställning. Myndigheterna konstaterar att områdets värden kan påverkas negativt av exempelvis upphörd eller vikande skötsel av jordbruksmarker.
Vi kan således konstatera att Långalmsfjärdens vattensystem på båda
sidorna omgärdas av riksintressen för naturvården. Själva vattensystemet ingår
dock inte i riksintresset för naturvården. Det finns ett tydligt samband mellan de
båda områdena av riksintresse för naturvården eftersom byborna äger mark på
båda sidor om vattensystemet och bruket av resurserna bygger på gammal hävd.
Klassificeringar av riksintressen för friluftslivet
Som ovan nämnts kom Gräsö med övärlden österut och söderut att klassificeras
som ett område av kombinerat riksintresse för naturvården och friluftslivet i
samband med 1976 års riksinventering. Området betraktades då som ett riksin-
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Figur 11. Långalma - Nolsterby. Nytt område av riksintresse för naturvården.
Källa: Länsstyrelsens registerblad 2006-02-23.
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tresse för friluftslivet på grund av sina potentiella resurser för båtbaserat
friluftsliv och fritidsfiske. (Naturvårdsverket 1976, PM 726, sid 21.)
Fritidsfiskets generella betydelse för landets befolkning framgår bl a
av SOU 1978:75, sid 16. Utredningen påtalar dels fritidsfiskets roll som
rekreationsaktivitet, dels en hög fiskkonsumtions generella betydelse för hälsa
och välbefinnande. Härmed anknyter tankegångarna till två centrala forskningsteman som engagerade många forskare under slutet av 1970-talet och större
delen av 1980-talet. (Bäck 1987.)
Vid den revidering av riksklassificeringen som genomfördes år 1991
klassificerades området dock inte längre som ett riksintresse för friluftslivet.
Orsaken var enligt vad som framkom vid ett seminarium vid Uppsala universitets geografiska institutioner att man från Länsstyrelsens sida saknade vetenskaplig dokumentation avseende friluftslivets omfattning och struktur. Myndigheterna antog denna gång att området i huvudsak endast var av intresse för
befolkningen i Uppsala län och därmed inte var av riksintresse, men man kunde
inte påvisa vetenskapliga belägg för detta påstående
Ur vetenskaplig synvinkel är det intressant att kritiskt granska olika
aspekter på den klassificering som utfördes 1976 jämfört med den från 1991.
Man kan då konstatera att den rumsliga aspekten kan ha varit olikartad så att
man de facto jämfört ”äpplen med päron”. Klassificeringen av år 1976 baserades
enligt Naturvårdsverkets PM nr 726, 1976, sid 2 på inventeringsmaterial från år
1970 dvs ett år då Östhammars kommun tillhörde Stockholms län. Flertalet besökare på Gräsö med övärld kom då tveklöst från orter utanför Stockholms län.
Vid den klassificering som redovisades 1991 och som baserades på information
från slutet av 1980-talet tillhörde Östhammars kommun Uppsala län och då var
det mer tveksamt om majoriteten besökare kom från det egna länet eller ej.
Ingen ny revidering genomfördes märkligt nog år 2000 med avseende på friluftslivet utan enbart på naturvården. Därmed bekräftas än en gång
myndigheternas relativa brist på intresse för friluftslivet.
Naturvårdsverkets klassificering avseende friluftslivsobjekten baserade sig som ovan nämnts på en avståndsdefinition. För att bygga upp ett
faktaunderlag för området har en del vetenskapliga undersökningar genomförts
bl a i Roslagen. I en proseminarieuppsats från 1989 konstaterade författarna att
de flesta besökarna på Gräsö Camping kom från i tur och ordning; Uppsala,
Sandviken, Västerås, Tierp, Eskilstuna, Gävle, Sala, Borlänge, Östhammar,
Falun och Stockholm. Omräknat till länssiffror innebar detta att endast 33,5 %
av besökarna kom från Uppsala län. Majoriteten av besökarna kom således från
andra län och utlandet. (Hedblom och Saari 1989, sid 59.) Inom kategorin övriga
län kommer de flesta från Gävleborgs län, Västmanlands län, Dalarnas län och
Stockholms län men omlandet kan i övrigt sägas vara utspritt från Malmöhus län
i söder till Västerbotten i norr. Med anledning härav borde området ha klassificerats som ett riksintresse.

63
Man kan även konstatera att fritidshusägarna i normalfallet endast
åker en kortare sträcka mellan bostaden och fritidshuset. Som framgår av SNA
Kulturliv, rekreation och turism, 1993, sid 73 råder det stor skillnad mellan olika
län. Inom Stockholms län är andelen fritidsfastigheter med ägare i samma län
över 80 %. För exempelvis Gävleborgs och Västmanlands del är denna andelssiffra 61-80 %. Beträffande Uppsala län är andelssiffran endast 41-60 %. Bland
fritidshusägarna runt Långalmsfjärdens vattensystem kommer drygt 50 % från
Uppsala län och knappt 50 % från andra län. Om man ser på landet som helhet
finns flest fritidshus i kustregionerna särskilt kring Stockholm och Göteborg.
Söderön och Gräsö ingår som den nordligaste delen av Stockholmsregionen med
mer än 100 fritidshus per 5 x 5 kilometersruta. (SNA, Kulturliv, rekreation och
turism 1993, sid 74.)
Som framgått av det ovanstående lockar Roslagskustens natur- och
kulturmiljö till sig såväl campare som fritidshusägare från ett vidsträckt omland.
Av Sveriges Nationalatlas framgår också att Roslagskusten t o m Öregrund i
nordväst är att betrakta som ett särskilt värdefullt område för turism och rörligt
friluftsliv. (SNA, Kulturlandskapet och bebyggelsen 1994 sid 146.)
För att klassificeras som ett riksintresse för friluftslivet krävs dels att
området har särskilda natur- och kulturkvaliteter, dels tillgänglighet för allmänheten. Det ska dessutom uppfylla något eller några av följande kriterier; 1) särskilt goda förutsättningar för natur- och kulturstudier, 2) särskilt stora förutsättningar för vandring och andra positiva upplevelser i obebyggda områden, 3) särskilt goda förutsättningar för strövande och andra positiva upplevelser i bebyggda områden, 4) särskilt goda förutsättningar för bad, båtsport, kanoting och
därmed sammanhängande positiva upplevelser eller 5) särskilt goda möjligheter
till fritidsfiske, jakt, bär eller svampplockning och därmed sammanhängande
positiva naturupplevelser. (Naturvårdsverket 1991, sid 7.)
Vi kan konstatera att det aktuella undersökningsområdet dels uppfyller flera av dessa kriterier, dels uppfyller kraven beträffande ovannämnda avståndsfriktion dvs att många åker relativt långt för att uppleva områdets naturoch kulturkvalitet.
Naturvårdsverket har vidare i sina direktiv till 1991 års klassificeringsarbete särskilt framhållit vattendragens och fritidsfiskets stora betydelse
och påpekat att detta inte tillräckligt beaktats i planeringsarbetet vid mitten av
1970-talet. En stor del av de nya friluftslivsområden som tillkom år 1991 i olika
delar av landet var därför fritidsfiskevatten. (Bäck och Hedblom 1991, sid 55.)
Man kan tillägga att behovet av att ta tillvara på fritidsfisket som rekreationsform är särskilt stort i de delar av landet där vi har nära till ett stort antal människor och en relativt stor brist på fiskevatten. Detta är typiskt för östra Svealand.
Se SNA, Kulturliv, rekreation och turism, 1993 sid 71. Det är med denna
bakgrund särskilt anmärkningsvärt när de regionala och centrala myndigheterna
år 1991 inte längre räknade med Östhammars skärgård som riksobjekt för friluftslivet.
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En påtagligt begränsande faktor beträffande friluftslivet är tillgängligheten. Om ett område är eller kan bli attraktivt för besökare från hela
landet eller en stor del av landet eller utlandet måste området också göras
tillgängligt. Man kan då å ena sidan fråga sig om myndigheterna vill att
tillgängligheten till ett område ska förbättras så att området ska få en hållbar
utveckling sett ur ett friluftslivsperspektiv samtidigt som natur- och kulturkvaliteterna består. Strävar myndigheterna å andra sidan efter att motverka en
hållbar utveckling kan ett enkelt sätt vara att se till att tillgängligheten försämras. I vårt fall handlar tillgängligheten i första hand om ett muddringsprojekt
inom området och i andra hand om landtransporter till och från området.
Klassificeringar av riksintressen för kulturvården
Av Sveriges Nationalatlas framgår att det i landet finns totalt ca 1 700 objekt av
riksintresse för kulturminnesvården. Söderön är att betrakta som ett sådant riksintresse. Många äldre gravfält kring byarna vittnar om en lång kulturell utvecklingshistorik. Bebyggelsen är av kulturhistoriskt värde och marken brukas i hög
grad efter traditionellt mönster. Det finns endast några få kustmiljöer i landet av
lika hög status som Söderön med dess fiskelägen. Långalmas gistvall med sina
sjöbodar av olika ålder utgör ett objekt som särskilt bör bevaras i sin traditionella kulturform. (SNA, Kulturminnen och kulturmiljövård 1994, sid 172.)
Södra delen av Långalmsfjärden ingår, som framgår av bilaga 2, i detta riksintresse för kulturvården.
Klassificeringar av riksintressen för fisket
Östhammars skärgård är enligt Fiskeristyrelsen att betrakta som ett nationellt
intresseområde för såväl yrkesfisket som fritidsfisket. (Fiskeristyrelsen 1977,
separatkartorna 1 och 2.)
Den 15 mars 2006 publicerades en intressant artikel i UNT. Där
framgår att Fiskeriverket väsentligt utökar de fiskeområden som man anser vara
av riksintresse att omfatta hela kuststräckan från Gävle till Norrtälje. Fiskeriverket inledde sin översyn av de områden som skulle klassificeras som riksintressen för sex år sedan och genomgången har nu blivit klar. Fiskekonsulent I.
Hägglund menar också i denna artikel att det är mycket värdefullt att de gamla
fiskelägen, som funnits i hundratals år bevaras. Det gäller exempelvis Långalmas ”Gistvall”.
Tuppagrensprojektets ledning har dragit likartade slutsatser om
behovet av att värna om de gamla fiskelägena och ser samtidigt Långalmsfjärdens vattensystem som en viktig reproduktionsplats för fisk. Det kan
slutligen i detta sammanhang påpekas att Fiskeriverket, vilket framgår av kapitel
4, varit positivt till en muddring av kanalerna inom undersökningsområdet.
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2.5.2.

Klassificeringar på länsnivån

I det ovanstående (dvs kapitel 2.5.1.) har vi redovisat de klassificeringar som
gäller på nationell nivå dvs sådana som är sanktionerade av centrala myndigheter. Nedan redovisas de klassificeringar som skett på regional respektive
kommunal nivå.
Länsstyrelsen tar i sitt naturvårdsprogram från 1987 upp fyra områden som har anknytning till föreliggande undersökningsområde vilka utgör
”Värdefulla områden för naturvård och rörligt friluftsliv”. De fyra områdena är
från väster till öster; 1. Brudskäret, som till större delen fortfarande är ett öppet
odlingslandskap, 2) Klyxenområdet med en rik flora och fauna med strövvänliga
miljöer, 3) Stenalma som är präglat av en äldre beteskultur, 4) Bol med sina
betesmarker, äldre skogbestånd och fågelliv. Se figur 12.
Öster och söder om vårt undersökningsområde finns ytterligare flera
områden med rik vegetation, betesmarker och områden som hållits öppna genom
generationers jordbrukskultur.
Under samrådsprocessen framställde Länsstyrelsen ett par kartor i
mars 2001. Den ena visar att all mark norr om Långalmsfjärdens vattensystem
öster om Trångsundet är av riksintresse för naturvården och att där finns många
områden ingående i olika naturvårdsprogram och skyddsformer. Se bilaga 1.
Ytterligare ett par områden söder om Långalmsfjärdens vattensystem ingick i
Länsstyrelsens olika naturvårdsprogram. Den andra visar kulturen. Se bilaga 2.

Figur 12. Områden av länsintresse för naturvården. Källa: Naturvårdsprogram
del 1 för Uppsala län, norra kartan. Meddelande 1987:2.
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I ett faktablad framhåller Länsstyrelsen vidare bl a att grunda
havsvikar har en viktig roll som reproduktionsområden för fisk och för ett rikt
sjöfågelliv. (Vägledning för dig som vill muddra. Länsstyrelsen 2005, sid 1-3.)
Dessa synpunkter kan kopplas till Fiskeriverkets ovan anförda bedömning att
skärgården är av riksintresse för fisket.

2.5.3.

Klassificeringar på den kommunala nivån

Av Östhammars kommuns översiktsplan från år 1991 framgår att Brudskäret,
Stenalma, Klyxen, Bol och Tögen, dvs områden på ömse sidor om Långalmsfjärdens vattensystem, utgör värdefulla naturmiljöer av det kommunen benämner ”högsta eller något lägre anspråk”. Se figur 13 nedan.

Figur 13. Områden av kommunalt intresse för naturvården. Källa:
Översiktsplan 1991, Östhammars kommun, Underlagskarta U2.
Av 1991 års översiktsplan framgår även att Söderön och Långalma
fiskeläge är att betrakta som ett område av ”högsta värde” för kulturminnesvården. (Översiktsplan 1991, Östhammars kommun, sid 18.) Kommunen framhåller även i sin översiktsplanering att delar av undersökningsområdet med omgivningar är av stort lokalt och regionalt intresse för friluftslivet. Avgränsningen
av de objekt som är av kommunalt intresse för kulturen och friluftslivet framgår
av figur 14.
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Figur 14. Områden av kommunalt intresse för kulturminnesvård och friluftsliv.
Källa: Översiktsplan 1991, Östhammars kommun, Underlagskarta U3.

2.5.4.

Slutsatser rörande myndigheternas planering

Sammanfattningsvis råder det således till väsentlig del samstämmighet i myndigheternas bedömning av undersökningsområdet från riksnivån ned till kommunal nivå. Långalmsfjärdens vattensystem och bygden runt vattnet är att betrakta som ett område av mycket hög kvalitet där olika intressen kompletterar
varandra. Omgivningarna är till stora delar av riksintresse för naturvården,
kulturvården och fisket. Dessutom är området antingen av riksintresse eller av
särskilt regionalt och lokalt värde för friluftslivet.
Enligt Nordgren (2002) överlagrar ofta naturintressen, friluftslivsintressen och kulturintressen varandra i Östhammars skärgård och detta leder
fram till att konflikter lätt uppstår mellan dessa olika intressen.
Som framgått av det ovanstående visar myndigheternas planering
med avseende på friluftslivet på stora brister på grund av att man inte försökt att
samla in ett faktaunderlag. Hägerstrand pekade redan år 1970 på den problematik som uppstår när man saknar informationsmaterial. (Hägerstrand 1970, sid
110.) Miljövårdsberedningen kunde i sina utredningar kring hållbar utveckling i
landets fjällområden och skärgårdsområden i mitten av 1990-talet konstatera att
situationen inte förbättrats nämnvärt i detta avseende. Man kan därför tycka att
myndigheternas argumentering är förvånande. I den mån det råder brist på
beslutsunderlag borde man snarast se till att insatser görs för att undanröja dessa
brister. Så har bevisligen inte skett.
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2.6.

Tidigare utredningar avseende vattenvegetationen

År 1991 genomförde Ridderstolpe en dokumentation i Uppsala läns södra
skärgård som kan vara av intresse som jämförelse i föreliggande rapport.
Ridderstolpes undersökning var inriktad på kartering av svartskinnans
(Waucheria dichotoma) förekomst på ett antal gyttjebottnar. Han insamlade
växter med algräfsa och tog samtidigt prov på siktdjup och fosforhalt. Materialet
jämfördes med en undersökning som Mats Waern lär ha genomfört år 1965.
Ridderstolpe kommer till slutsatsen; 1) att svartskinnan försvunnit från alla
undersökta strandprofiler utom Långalmsfjärden, 2) att siktdjupet minskat
markant såväl under juli som oktober och 3) att fosforhalten ökat under juli
månad mellan 1965 och 1991.
Dokumentationen av siktdjupet och fosforhalten genomfördes vid ett
tillfälle under juli (1991) respektive under oktober (1990) på 19 platser i
Östhammars skärgård. Siktdjupet har för juli månad minskat från i genomsnitt
3,5 till 2,1 meter dvs en minskning med ca 40 % mellan 1965 och 1991 på de
positioner som observerats vid båda tillfällena. Motsvarande förändring för
oktober visar en minskning av siktdjupet från 3,3 till 2,7 meter dvs ca 19 %. Det
bör observeras att jämförelsen avser två olika slutår. Ridderstolpes kartering
indikerar att siktdjupet skulle vara ungefär detsamma under juli som oktober
månad vilket inom parantes inte överensstämmer med de resultat som erhållits i
föreliggande studie. För många observationspunkter kan ingen jämförelse göras
eftersom jämförbara mätvärden saknas. För Långalmsfjärdens vidkommande har
således endast ett mätvärde noterats på de kartor som redovisas nämligen 2,4
meter för oktober 1965 vilket innebär en anmärkningsvärt låg siffra om man
jämför med perioden 2001-2005. Eftersom Ridderstolpe i texten framhåller att
siktdjupet överlag minskat mellan åren 1965 och 1990/1991 så är det troligen så
att värdet 2,4 meter antingen är felaktigt eller gäller för något annat vattendrag.
Man kan vidare konstatera att det generellt sett tycks föreligga ett visst samband
mellan hög fosforhalt och lågt siktdjup och vice versa.
Resultaten från de 19 provtagningsstationerna som Ridderstolpe
undersökt är dock svårbedömda vilket framgår av författarens egna kommentarer; ”För lite är dock känt om normala variationer i siktdjup under sommarmånaderna för att längre slutsatser skall kunna dras av dessa ögonblicksbilder.”
(Ridderstolpe 1991, sid 2.) Trots detta konstaterande drar författaren bl a
följande slutsatser; ” Förekomsten (av svartskinna) i Långalmsfjärden förklaras
helt enkelt med att ljusförhållandena där är betydligt bättre än i skärgårdsområdet utanför. Vid siktljusmätning i sept 1991 uppmättes mer än 4,5 m (= botten)
i Långalmsfjärden att jämföras med 2,5 m i Norrfjärden utanför.” (Ridderstolpe
1991, sid 3.) Ridderstolpe menar med siktljus förmodligen siktdjup. Förklaringarna till Långalmsfjärdens särställning motiverar Ridderstolpe med att det
där finns rikligt med alger som ”håller stånd” mot grumling och igenväxning av
bladvass. (Ridderstolpe 1991, sid 4 och UNT 1994-03-07.)
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Vi har trots flera försök inte fått tillgång till en källa eller kontakt
med någon forskare som kan bekräfta eller dementera de uppgifter som
Ridderstolpe uppger att Waern skulle ha mätt upp år 1965. Därmed kan man
tyvärr inte med säkerhet fastställa utvecklingsförloppet från år 1965 fram till år
1991. Det mesta talar dock för att siktdjupet minskat under perioden 1965-1991.
Upplandsstiftelsen har låtit ett par forskare utarbeta en rapport om
länets kustvatten. Även dessa hänvisar till undersökningar utförda av Mats
Waern år 1965. Av rapporten framgår bl a följande; ”I en undersökning av
Sjöbodfjärden (östra delen av Långalmsfjärden) 1991 påträffades kransalger
(Chara spp.), levande sjalgräs/svartskinna (Vaucheria sp.) samt kärlväxter
såsom havsnajas (Najas marina) och nateväxter (Potamogeton spp.). Även från
1965 finns uppgifter om riklig förekomst av Vaucheria sp. i området. I den
trånga passagen mot Ängsfjärden växte 1991 bl.a. stora bestånd av hästsvans
(Hippuris vulgaris).” (Persson m fl, 1993 sid 163.) Man konstaterar vidare att
riklig förekomst av bottenvegetation i området medför klart vatten och ringa
planktongrumling.
Det bör dock påpekas att Ängsfjärden som forskarna åberopar ligger
ca 3 km öster om vårt undersökningsområde. Det är möjligt att författarna med
”den trånga passagen” menar Tuppagren men detta är i hög grad osäkert. Man
kan också konstatera att Sjöbodfjärden inte är liktydigt med östra delen av
Långalmsfjärden. Orienteringen är således oklar.
Författarna menar att inga mätningar av morfologi, vattenomsättning
etc kunnat ske på grund av att djupuppgifter saknas på sjökortet över området.
Om Persson m fl med morfologi menar läran om terrängformer och deras
inbördes sammanhang så utgör en eventuell brist på djupuppgifter inte något
som helst hinder för en vetenskaplig dokumentation avseende ett specifikt
område. Vattendjupet mäts lätt med hjälp av lod eller latta (mätsticka), om man
så önskar, oavsett om det råkar finnas sjökort eller inte.
Utredarna säger sig framför allt vilja skydda kustområden av stort
värde för såväl naturvetenskap som friluftsliv och detta menar man bäst kan ske
genom att uppgrundningsförloppet får fortskrida ohämmat. Persson m fl föreslog
på basis av sina undersökningar att 15 vatten efter Uppsala läns kuster, däribland
Långalmsfjärden, skulle klassas som ekologiskt särskilt känsliga. Det förefaller
som om utredarna inte insett att farlederna till Långalmsfjärden tidigare
muddrats. (Persson m fl 1993, sid 163.) När författarna slutligen sammanfattar
vad det är man studerat inom 42 delområden efter kusten så anges märkligt nog
inga mätvärden för Långalmsfjärden och ytterligare 4 delområden. (Persson m fl
1993, sid 211-212.) Trots detta drar man ur ett vetenskapligt perspektiv förvånansvärt långtgående slutsatser.
År 1999 presenterade Upplandsstiftelsen en ny utredning avseende
Uppsala läns havsvikar. (Wallström och Persson 1999.) Dokumentationen av
Långalmsfjärdens vattensystem sägs denna gång ha utförts i augusti 1996.
Wallström och Persson kunde detta år konstatera att det fanns kransalger och
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annan vegetation såväl i Långalmsfjärden som i Trångsundet och Rackfjärden.
Utredarna fann år 1996 bl a kransalgerna borsträfse och rödräfse (Chara aspera
och Chara tomentosa) samt hästsvans (Hippuris vulgaris), axslinga
(Myriophyllum spicatum), havsnajas (Najas marina), borstnate (Potamogeton
pectinatus), ålnate (Potamogeton perfoliatus), sjalgräs/svartskinna (Vaucheri
sp.) i Långalmsfjärden. (Wallström och Persson 1999, sid 73.) Man fann vidare
att det fanns kransalger, havsnajas och borstnate i Trångsundet respektive
Rackfjärden.
Utredarna kunde nu dessutom konstatera att Rackfjärdens vatten
uppvisade mycket höga halter av kväve och fosfor medan Trångsundet hade
medelhöga halter av kväve och fosfor. Wallström och Persson (1999) undersökte denna gång även bottnarna och konstaterade höga halter av kol och kväve.
Slutsatsen i 1999 års rapport blev att vatten- och bottenkvaliteten inte ansågs
vara tillfredsställande i de inre delarna av vattensystemet och att åtgärder därför
borde vidtas för att förbättra miljön.
Författarna till 1999 års utredning drar avslutningsvis slutsatsen att
hela Långalmsfjärdens vattensystem av sund och fjärdar har en intressant
landskapsbildning och olika delar representerar olika landhöjningsstadier.
Vattenvegetationen medför att det finns goda förutsättningar för reproduktion av fisk. Trots att sunden mellan fjärdarna är starkt påverkade av
muddring har områdena höga naturgeografiska och biologiska värden.
(Wallström och Persson 1999, sid 75.)
Men eftersom det visade sig att flera andra vikar var av ännu större
intresse kom Långalmsfjärdens vattensystem inte att bedömas tillhöra de 18
områden som kunde anses ingå i kategorin särskilt skyddsvärda. (Wallström och
Persson 1999, sid 14-15.) Se figur 15.
Man kan konstatera att de vattenväxter som finns i Långalmsfjärdens
vattensystem är allmänt förekommande efter den svenska ostkusten och dessutom gäller för dessa växter att de trivs i såväl muddrade som orörda vattensystem. Långalmsfjärdens vattensystem är således inte unikt ur växtbiologisk
synvinkel men som muddringsobjekt är det väl värt att studera.
Vår slutsats blir att Ridderstolpes inventering visserligen är tveksam
ur vetenskaplig synvinkel men samtidigt att en del av de problem som han drar
upp förtjänat en närmare analys här. Detsamma gäller den rapport som Upplandsstiftelsen publicerade år 1999 då den var av väsentligt högre kvalitet jämfört med 1993 års publikation. Man kan hålla med om de slutsatser som författarna kom fram till år 1999 nämligen att Långalmsfjärdens vattensystem
visserligen har höga naturvärden men att detta vattensystem inte är särskilt
skyddsvärt om man jämför med andra vattensystem efter kusten i Uppsala län.
Den utredning som Upplandsstiftelsen publicerade år 1999 kan förhoppningsvis komma att tas som utgångspunkt för en jämförelse några år efter
det att den senaste muddringen genomförts. Det vore naturligt att undersöka
frågor såsom; 1) Hur har tidigare muddringsprojekt påverkat vattenkvalitet och
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Figur 15. Mycket skyddsvärda områden efter Uppsala läns kuster.
Mycket skyddsvärda områden vid Uppsala läns kust: Norr om Ledskärsängarna i Lötfjärden
(1), Långörsviken (2), Östanfjärden (3) och Askholmsviken (4). Skyddsvärda områden vid
Uppsala läns kust: Byskärsfladen i nordöstra Lötfjärden (5), Hammarviksfjärden (6),
Handviken (7), Skatviken (8), Hatten-Tixelfjärden (9), Långviken (10), Källskärsfjärden (11),
Getfjärden (12), Österbyfjärden (13), Gammelboörarna (14), Kalvhagafjärden (15),
Järsösundet-Stordragsfjärden-Innerfjärden (16), Dragsfjärden (17) och Värlingsö (18). Källa:

Wallström och Persson 1999, sid 15.
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vattenvegetation? 2) Hur påverkar muddringen 2003-2004 vattenkvalitet och
vattenvegetation? 3) Hur länge kan man iakttaga eventuella förändringar? 4) I
vilka hänseenden skiljer sig ett vatten som genomgått flera muddringsprojekt
jämfört med vatten som aldrig utsatts för någon form av mänsklig påverkan?
Man kan med anledning av ovanstående undersökningar teckna två
tänkbara utvecklingsteorier. Den första tänkbara trenden är att siktdjupet minskat från mitten av 1960-talet samtidigt som fosforhalten ökat eller att relationen
fosfor-kväve förändrats och att miljön försämrats och att detta i sin tur medfört
en minskad biologisk mångfald i stort sett överallt utom i Långalmsfjärden. Det
återstår att undersöka på vad sätt muddringen 2003-2004 påverkar utvecklingen
beträffande siktdjupet sett ur ett längre tidsperspektiv.
Man kan som den andra möjliga trenden tänka sig en oscillerad utveckling. Det skulle för Långalmsfjärdens vidkommande kunna innebära ett
ökat siktdjup och minskad fosforhalt efter var och en av de muddringar som
genomförts och däremellan kan man tänka sig att vi får samma minskning i
siktdjup som i omgivande vatten. Vi skulle således kunna tänka oss toppar med
bra siktdjup i mitten av 1930-talet, i mitten av 1940-talet, omkring år 1960, i
början av 1980-talet och år 2004. Uppgångarna torde vara snabba och nedgångarna däremellan gradvisa. Utsagor från ortsbefolkningen tyder på att den
senare teorin har högst relevans.

2.7.

Vattensystemets djupförhållanden

Eftersom de officiella kartor som finns över undersökningsområdet inte redovisar särskilt många uppgifter om vattnets djupförhållanden har en relativt
detaljerad faktainsamling utförts dels före, dels efter muddringen av kanalerna.
Nedanstående redovisning följer en väst-östlig indelning. Vi delar också upp
materialet så att sjöarna och kanalerna redovisas var för sig. De mätvärden som
anges nedan avser situationen vid medelvattenstånd.
Situationen i de inre västra delarna av vattensystemet
Djupet i sjöarna
Sjöarna inom den västliga delen dvs de inre delarna av vattensystemet från
Rackfjärden i väster t o m Klyxen-Stenalma i öster dokumenterades år 2001 på
totalt 18 positioner av Lisa Wiman. Hon kom fram till att djupet i Rackfjärden
varierade från 0,3 väster om Brudskäret till 2,3 meter i farleden söder om
Olasskär. Djupet i farleden utanför Vargskäret pendlade mellan 2,3 och 3,2
meter och djupet i farleden utanför Klyxens stugområde var 2,3 till 2,7 meter.
(Wiman 2001, sid 30.) Antalet observationer i de båda sistnämnda sjöarna var
dock så få att de är mindre tillförlitliga jämfört med uppgifterna för Rackfjärden.
För att öka tillförlitlighetsgraden utförde vi år 2005 nya mätningar på
totalt 36 observationspunkter i de tre berörda sjöarna. De uppmätta djupförhållandena redovisas i figur 16 nedan.
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Den tredje kanalen i de inre västra delarna av Långalmsfjärdens
vattensystem som återfinns mellan Stenalma och Klyxen hade vid mätningarna
år 1999 ett djup på mellan 1,5 och 1,6 meter vid medelvattenstånd. Kanalen är
ca 150 meter lång och farleden hade i likhet med de båda föregående en bredd
på ca 6 meter vid vattenytan. Som framgår av figur 19 omgärdades farleden av
vass av likartad typ som i Trångsundet. För att underlätta för båttrafiken har
vassen årligen beskurits.

Figur 19. Djupet och vegetationen i kanalen mellan Stenalma och Klyxen år
1999. Källa: Bäck 2001, sid 40. Mätningarna utförda av Stig Ernolf.
Nya mätningar under åren 2004 och 2005 dvs efter det muddringen
genomförts visar på att djupet nu varierar högst obetydligt mellan 1,8 och 2,0
meter i de tre ovannämnda kanalerna.
Situationen i de östra delarna av vattensystemet
Djupet i Långalmsfjärden
Långalmsfjärdens djupförhållanden dokumenterades år 2001 på totalt 45
positioner av Lisa Wiman. Resultatet av dessa registreringar visar att vattnet
väster om en linje från Vilan till Haltenskär hade ett djup som varierade mellan
1,2 och 2,7 meter med visst undantag för ett mindre område utanför Gistvallen
som hade ett djup på ca 3,0 meter. Mellan Lösholmen och Fetskär varierade
djupet mellan 3,0 och 7,0 meter och öster om en linje från Storströmmen mot
sydost minskade djupet till mellan 4,5 och 1,5 meter.
År 2005 genomfördes nya mätningar på totalt 53 positioner. Resultatet redovisas i figur 20. Av figuren framgår att djupet är störst utanför Fetskär
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Djupet i kanalerna
Den sprängda södra delen av Storströmmen hade år 2000 ett djup på ca 2,0
meter. Farleden hade här en bredd på ca 6,0 meter vid vattenytan och ca 4,0
meter på bottnen. Den västra sidan är helt lodrät medan den östra sidan är
sluttande. Den sprängda delen av Storströmmen är ca 40 meter lång. Se figur 21.
Norrut övergår Storströmmen i en vassbemängd kanal som är ca 200 meter lång
och ca 1,6 – 1, 8 meter djup i farleden. Denna nordligaste del av Storströmmen
blev inte föremål för någon muddring vintern 2003-2004 eftersom den uppskattades ha ett acceptabelt djup. Den enda åtgärden som då vidtogs var att grävmaskinen rensade bort en del lös sten från kanalens sidor.

Figur 21. Djupet i Storströmmen (sprängda delen) år 2000. Källa: Bäck 2001,
sid 37.
Vid de mätningar som skedde år 2005 kunde vi konstatera att djupet
var oförändrat dvs ca 2,0 meter i den sprängda kanaldelen.
Den femte kanalen inom undersökningsområdet är Tuppagren som
är ca 1 100 meter lång. Vid de mätningar som genomfördes år 1999 pendlade
djupet i olika delar av farleden mellan 0,2 och 1,1 meter. Se figur 22. På samma
sätt som i övriga kanaler omgärdas farleden av ett relativt sammanhängande
bestånd av bladvass. Några gluggar i bältet av vass ger båtresenärerna möjlighet
till viss variation i landskapet under färden. Även här har vassen i farleden
årligen beskurits. Utan detta underhåll hade det varit mycket svårt att navigera
genom Tuppagren.
De mätningar som genomfördes under år 2004 och 2005 visar att
djupet i Tuppagren numera pendlar mellan 1,8 och 2,0 meter vid medelvattenstånd.
Eftersom det förekommer relativt stora variationer mellan högvatten
och lågvatten så har framkomligheten genom flera av kanalerna i undersökningsområdet tidvis varit begränsad fram till och med sommaren 2003. Situationen förändrades drastiskt till det bättre när kanalerna vintern 2003 - 2004
kunde muddras.
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NDQDOKDGH

(WW DQQDW LQORSS WLOO /nQJDOPVIMlUGHQ I|UXWRP 7XSSDJUHQ JLFN I|U
RPNULQJ KXQGUD nU VHGDQ DQWLQJHQ JHQRP ´/LOOVWU|PPHQ´ HOOHU JHQRP ´6WRU
VWU|PPHQ´ 'HVVD XWJ|U WYn QHGVlQNQLQJDU L GHQ I|UNDVWQLQJ VRP O|SHU Sn
V\GVLGDQ DY )HWVNlU RFK 7|JHQ 'H WYn VWU|PPDUQD UDQQ Gn SDUDOOHOOW L QRUG
V\GOLJ ULNWQLQJ PHOODQ 6LN|UVIMlUGHQ RFK /nQJDOPVIMlUGHQ PHG HQ FD  PHWHU
OnQJRFKHWWSDUPHWHUK|JEHUJKlOOPHOODQVWU|PPDUQD6RPIUDPJnUDYQDPQHQ
YDU GHQ HQD GHQ |VWUD  VWU|PPHQ QnJRW GMXSDUH MlPI|UW PHG GHQ DQGUD GHQ
YlVWUD  /LOOVWU|PPHQ EOHY I|UVW RDQYlQGEDU Sn JUXQG DY ODQGK|MQLQJHQ PHQ
lQGDIUDPWLOOE|UMDQDYWDOHWNXQGHPDQGUDEnWDUQDJHQRP6WRUVWU|PPHQ
3DVVDJHQEOHYGRFNVXFFHVVLYWDOOWPHUEHVYlUOLJSnJUXQGDYODQGK|MQLQJHQRFK
GHWIDNWXPDWWEnWDUQDEOHYDOOWVW|UUH

9LQWHUQ  XWI|UGH /nQJDOPD E\DODJ GHQ I|UVWD I|UGMXS
QLQJHQ RFK EUHGGQLQJHQ DY 6WRUVWU|PPHQ 9DWWHQYHUNVDPKHW QU   %\Q ILFN
KMlOS DY PLOLWlUHQ PHG VSUlQJQLQJVDUEHWHW PHQ DUEHWHW LQQHEDU RFNVn HQ VWRU
DUEHWVLQVDWV IUnQ E\ERUQDV VLGD 'HQQD VSUlQJQLQJ DY 6WRUVWU|PPHQ NDQ GHOV
VlWWDV L VDPEDQG PHG GHW XSSVYLQJ VRP VNHGGH L ILVNHW XQGHU WDOHW Gn
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sättas i samband med det uppsving som skedde i fisket under 1940-talet då
många ortsbor övergick till att bli yrkesfiskare, dels förklaras av militärens
intresse att ha fungerande vattenvägar. Försvarsmakten ville försäkra sig om
möjligheterna att proviantera. Detta gällde särskilt möjligheten att erhålla
färskvatten och därför grävde man också brunn på Lösholmen. (Britt och Bo
Liljeborn, muntlig information 2006.)

Figur 23. Dragningen av farleden genom Tuppagren på 1930-talet. Källa:
Ritning av Bo Bergström 2006.
Nästa stora vattenverksamhet ägde rum 1960/1961 då hela
Tuppagren breddades och fördjupades. (Vattenverksamhet nr 3.) Vid den tidpunkten (dvs 1960) hade man börjat använda moderna grävskopor. Denna gång
kunde man därför gräva en kanal mitt i samfällighetens mark dvs ca 20-40 meter
norr om föregående handgrävda kanal. I de östra delarna där bottnen var stenig
valde man att gräva en bit söder om samfällighetens mark vilket innebär att man
kom in på enskild mark. Den exakta tidpunkten för denna muddring är något
osäker. Ibland talas det om slutet av 1950-talet och ibland pratar man om vintern
1960-1961. Det exakta årtalet är dock av mindre vikt i detta sammanhang.
Muddringsmassorna dumpades på ömse sidor om rännan i de delar
av kanalen där man av hävd visste att det inte fanns några lekplatser för fisk.
Men eftersom dåtida grävskopor hade en relativt begränsad aktionsradie kom
merparten av massorna att läggas relativt nära farleden och muddringsmassorna
har därmed förmodligen kommit att med tiden bli utsatta för erosion med
åtföljande sedimentation i farleden.
Nästa vattenverksamhet i området ägde rum vintern 1980-1981och
omfattade två delprojekt. (Vattenverksamhet nr 4.) Då muddrades de tre kanaler-
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När man för ett par år sedan åkte genom de olika kanalerna i och
utanför undersökningsområdet kunde man knappast upptäcka några påtagliga
spår efter tidigare muddringar där massorna lagts i vattnet. Man inser då hur
ytterst begränsade effekterna blivit av tidigare ingrepp. Till skillnad mot detta
kan man fortfarande drygt 20 år efter det att Storströmmen sprängts tydligt se
den sprängsten som lagts upp på ömse sidor om strömmen. På grund av att vi
här har berg i dagen har det ännu inte vuxit upp någon vegetation som kan dölja
stenhögarna.

2.9.

Jämförelse med Östhammarsfjärden och Granfjärden

Utvecklingen i Långalmsfjärdens vattensystem kan jämföras med Östhammarsfjärden och Granfjärden. Många tidningsartiklar under de senaste 20 åren har
handlat om den ökade föroreningsgraden i Östhammarsfjärden - Granfjärden.
Resultatet har enligt artiklarna blivit försämrat intresse för fiske och bad vilket i
sin tur kan vara en bidragande orsak till en negativ befolkningstrend. (UNT
1999-09-14.) Vattenmiljön i fjärdarna har under de senaste 20-30 åren försämrats och de är i dag kraftigt eutrofierade. De orsaker som främst nämns är
landhöjningen, människans ökade utsläpp från jordbruk, hushåll, reningsverk
etc. Eutrofieringen leder till ökad grumling, minskat siktdjup, ökad vattenvegetation etc. (Norrman och Öberg 2001, sid 55-67.) Till slut kan algblomning
leda till att vattnet blir olämpligt för badande. Risk för algblomning gäller
generellt för Roslagen och beror även på vindens riktning. (UNT 2002-07-18.)
Symptomen är desamma som man kunde se i Långalmsfjärden i
slutet av 1990-talet men för Granfjärdens del är situationen mycket mer oroande.
Vid mätningar våren 2001 var siktdjupet i Granfjärden 0,6 meter och i västra
delen av Östhammarsfjärden 0,8 meter vilket kunde jämföras med 1,7 meter i
Långalmsfjärden. (Wiman 2001, sid 23-24.) Debatten har pågått många år om
hur man ska komma till rätta med problemen i Östhammarsfjärden och Granfjärden. Ett förslag har varit att muddra till- och från-loppen och att ta bort vass.
Andra förslag har varit att testa om spridning av aluminium-sulfat skulle kunna
reducera fosforhalten och därmed på sikt minska grumlingsgraden. (UNT 200107-17.)
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Foto 18. Två foton av sprängningen av Storströmmen år 1944. (Foto i G.
Olssons ägo, från 1944.)

Foto 19. Två foton från förra muddringen i Tuppagren år 1960/1961. (Foto i G.
Olssons ägo, från 1960/1961.
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3.

Gällande regler för miljökonsekvensärenden

Under slutet av 1900-talet infördes regler som måste följas när man vill göra
något som kan påverka miljön. Vilka dessa regler är och varför de tillkommit
redovisas i detta kapitel.

3.1.

Den ökade konkurrensen om resurserna

Som en konsekvens av den globala befolkningstillväxten, den ökade percapitakonsumtionen av olika resurser, industrialiseringen, urbaniseringen i kombination med resursernas tilltagande begränsning har successivt nya regler utvecklats
för att samhället i såväl stort som smått ska kunna uppnå en hållbar utveckling
för nuvarande och framtida generationer.
Önskan att bevara särskilt skyddsvärda objekt kan i första hand sägas
härröra från år 1864 då amerikanen Marsh gav ut boken ”Man and Nature”.
Resultatet blev bl a att ett antal nationalparker grundades världen över. Sverige
var i detta avseende ett föregångsland i början av 1900-talet sett ur ett europeiskt
perspektiv när riksdagen instiftade ett tiotal nationalparker.
Ett hundra år efter Marshs pionjärinsatser inom miljöområdet, dvs på
1960-talet, hade det blivit allt mer uppenbart att konkurrensen om mark- och
vattenresurserna successivt ökat. Konflikterna mellan olika intressen blev således tydliga. Konkurrensen om resurserna framstod som särskilt påtagliga i en
del kustmiljöer. Det är i det perspektivet man ska se den miljöpolitik som utvecklats under de senaste 40 åren såväl globalt som nationellt.
I Sverige fick vi under 1960-talet bl a en central myndighet (Statens
Naturvårdsverk) som skulle handlägga frågor kring såväl naturvård som friluftsliv dvs den nya myndigheten fick i princip ansvaret för två i många fall motstående intressen. Ungefär samtidigt byggdes planeringsverksamheten ut på
landets länsstyrelser med särskilda miljöavdelningar och samhällsplaneringsavdelningar. Detta har senare fortplantat sig på den kommunala nivån. (SNA,
Miljön 1991, sid 164 ff.)
Den s k Brundtlandrapporten lyfte 1987 fram hållbarhetsproblematiken på den internationella arenan. Rapporten sammanfattade sina förslag i
totalt 22 punkter varav några har direkt intresse för föreliggande studie. Man
föreslog således bl a att alla stater skall göra eller kräva miljökonsekvensutvärderingar av all verksamhet som kan ha betydande effekter på miljön eller på
användningen av en naturresurs. (Hägerhäll 1988, sid 373.)
I Sverige kom forskningen inom detta problemområde igång under
1980-talet. Under de senaste 20 åren har man också startat utbildning kring
miljökonsekvensfrågor vid universitet och högskolor. Ett nationellt nätverk där
både forskare och praktiker deltar har etablerats. Utvecklingen på detta område
har på kort tid ökat kraftigt och genomsyrar idag hela samhället.

84

3.2.

Regler för miljökonsekvensbeskrivningar

Kort efter det att man i USA (år 1970) börjat utveckla bestämmelser om miljökonsekvensutvärderingar (EIA = Environmental Impact Assessment) för att
bedöma effekterna av olika ingrepp i naturen fick vi liknande regler i en rad
europeiska länder under början av 1970-talet. (Morris and Therivel 1998, sid 1.)
Men efter att ha studerat hur olika länder hanterat problematiken menar Morris
och Therivel (1998) dels att det finns påtagliga skillnader i synsätt, dels att analyserna alltför ofta är bristfälliga.
I Sverige dröjde man relativt länge med att introducera regler för det
man här kom att benämna ”miljökonsekvensbeskrivningar” och först i början av
1990-talet kom en proposition som menade att; ”Det innebär att beslut skall
grundas på en genomlysning av miljökonsekvenserna av den aktuella åtgärden.
Detta gäller beslut om åtgärder som var för sig eller sammantagna med andra
åtgärder har en stor betydelse för miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna.” (Regeringens proposition 1990/91:90, sid 61.) Vi kan således konstatera att de svenska myndigheterna kom att tala om beskrivningar medan man
internationellt redan från starten talat om utvärderingar.
Nyssnämnda proposition ledde till att bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) infördes i naturresurslagen. Lagstiftningen blev
dock vid den tidpunkten förhållandevis vag. Av propositionen framgår endast att
miljökonsekvensbeskrivningarnas innehåll får avgöras från fall till fall. (Regeringens proposition 1990/91:90, sid 186.)
I och med att en ny ramlag, den s k Miljöbalken, introducerades den
1 juli 1999 kom reglerna att preciseras och utvecklas. Av Miljöbalken framgår
exempelvis att; ”Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera
och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller
åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat,
landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och
energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på
människans hälsa och miljö.” (Miljöbalken 1999, 6 kapitel 3§.)
I 1999 års Miljöbalk 11 kapitlet behandlas bestämmelser om vattenverksamhet dvs bl a sådan sprängning och rensning av vattenområden som
syftar till åtgärder som leder till att vattnets djup och läge förändras. Där framgår
att det är Miljödomstolen som prövar vattenverksamhetens tillåtlighet. I princip
krävs tillstånd enligt miljöbalken för all verksamhet med några få undantag. Det
är dock respektive länsstyrelse som beslutar om tillstånd ska erfordras och
prövas eller om detta inte erfordras. Den som vill bedriva vattenverksamhet
måste således ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen även om det inte krävs
beslut från Miljödomstolen om tillstånd för verksamheten. Vid mindre ingrepp
kan länsstyrelsen således ge tillstånd.
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Enligt 11 kapitlet 6 § gäller att en vattenverksamhet endast får bedrivas om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna
och olägenheterna av åtgärden. Av 11 kapitlet 7 § framgår vidare att vattenverksamheten skall utföras så att den inte försvårar annan verksamhet som i
framtiden kan antas beröra samma vattentillgång. Enligt 11 kapitlet 12 § gäller
att tillstånd inte behövs om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda
intressen skadas. Vidare framgår av 11 kapitlet 15 § att tillstånd inte behövs för
rensningar i syfte att bibehålla vattnets djup och läge. (Miljöbalken 1999, 11
kapitlet.)
Enligt internationell praxis skall en miljökonsekvensbeskrivning
vara så heltäckande som möjligt och behandla det naturliga systemet men även
det socio-ekonomiska systemet dvs människan i naturen med bl a hänsynstagande till lokalbefolkning, turism, kultur och ekonomi. Miljökonsekvensbeskrivningarna skall helst innefatta flera lösningar och ett s k nollalternativ dvs
vad som händer om åtgärden inte vidtas. Beträffande vattendrag kan det dock av
naturliga skäl vara svårt att utveckla flera lösningar.
Inför varje åtgärd, som kan tänkas påverka miljön i något avseende,
bör s k samråd ske främst med länsstyrelsen i det län åtgärden planeras. Så har
också skett beträffande Tuppagrensprojektet och länsstyrelsen önskade därvid
att en miljökonsekvensbeskrivning utfördes och att ärendet skulle gå till Miljödomstolen för tillståndsprövning. Samråd har även skett med Östhammars
kommun, berörda markägare, de närboende, fritidshusägare och andra intressenter. Se vidare kapitel 4 i föreliggande rapport.
Om Miljödomstolen skall pröva en ansökan ska ansökan dessutom
kungöras i lämpliga lokaltidningar. I det här aktuella fallet delgavs allmänheten
kännedom om tillståndsprövningen genom Upsala Nya Tidning (UNT) samt
Östhammars Nyheter. Miljödomstolen ska även sända alla ansökningshandlingar
till samtliga berörda myndigheter för att inhämta deras eventuella synpunkter på
ärendet. Efter det att alla förberedelser gjorts kan Miljödomstolen vid behov
genomföra en platsundersökning. En s k huvudförhandling skall alltid hållas där
alla berörda inklusive de myndigheter som berörs blir kallade. Slutligen avkunnar Miljödomstolen dom i målet dvs om tillstånd ges eller ej samt vilka
eventuella villkor som domen är förknippad med. Proceduren i ett ansökningsärende avseende vattenverksamhet framgår av nedanstående principfigur. Se
figur 25.
Den internationella litteraturen avseende miljökonsekvensutvärderingar är mycket omfattande och expanderade kraftigt under 1990-talet. Se
exempelvis Smith 1993, Wood 1995/2003 och Glasson m fl 1996. Ett antal
handböcker har även publicerats på svenska. Boverket och Naturvårdsverket har
således gett ut några böcker som kommit till stor användning, exempelvis:
”Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i det svenska planerings- och beslutssystemet” (Naturvårdsverket 1990) respektive ”MKB – Vad är det” (Roberts
1991) respektive ”MKB i miljöskydds- och naturvårdslagen” (Naturvårdsverket
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Figur 25. Procedurgången i ett vattenmål. Källa: Jonsson 2002, sid 9.
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1995). Nyssnämnda publikationer är av generell art. Dessutom har olika myndigheter och verk utarbetat mer detaljerade handböcker för sina tjänstemän.
Vägverket är en föregångare på detta område.
År 1999 gav Naturvårdsverket ut en vägledning för att informera om
vad man bör tänka på när man gör en konsekvensanalys. I första hand riktar man
sig till statliga myndigheter men råden kan överföras till företag och andra
intressenter. Naturvårdsverket påpekar i första hand att det gäller att väga nyttan
med ett projekt mot kostnaderna. Man framhåller att en konsekvensutredning
bör vara kortfattad, innehålla en sammanfattning, vara skriven på lättbegripligt
språk och ge en helhetsbild. Konsekvensutredningen bör inledningsvis bl a belysa problemets omfattning och orsaker, om och hur problemet kan åtgärdas,
vilka alternativ som kan finnas, hur regelverket ser ut och hur kostnadseffektivt
projektet är. Utredningen måste vidare identifiera vilka som berörs samt vilka
positiva och negativa bieffekter som kan uppstå. (Naturvårdsverket, Rapport nr
4959, Stockholm 1999.)
År 2001 gav Naturvårdsverket ut en ännu mer preciserad rapport
baserad på tidigare erfarenheter av MKB enligt Miljöbalken. Där påpekar man
att de MKB som utförts i många fall inte ger en helhetsbild och att allmänhetens
möjligheter att påverka bör stärkas. Man menade vidare att det också är viktigt
att omfattningen av en MKB står i proportion till verksamhetens miljöpåverkan.
Naturvårdsverket hade också kommit fram till att ett enkelt uppföljningssystem bör införas för att följa tidsåtgång och kostnader för MKB-arbetet
över tiden. Det är också viktigt att man genomför efterhandsgranskning, dvs
analyser av vad som händer efter tillståndsgivningen. Man bör också närmare
studera allmänhetens deltagande och kommunikation mellan allmänhet, företag
och myndigheter. (Naturvårdsverket, Rapport nr 5150, 2001, sid 4.)
Naturvårdsverkets egen utvärdering visar även att MKB-förfarandet
av flera myndigheter uppfattas som trögt och onödigt detaljstyrt för små ärenden. Detta gäller bl a många vattenärenden och mindre vägärenden, som Naturvårdsverket anser skulle kunna avgöras utan samråd och i vissa fall även utan
miljökonsekvensbeskrivning. (Naturvårdsverket, Rapport nr 5150, 2001 sid 16.)
Myndigheten konstaterar samtidigt att MKB-dokumenten ofta är ytliga och att
hälsoaspekter, kulturfrågor, resurshushållning, riskbedömning och landskapsbild
dvs frågor som inte rör traditionell miljövård är exempel på områden som ofta
utreds otillräckligt.
En av landets miljödomstolar påpekar att ärendena enligt Miljöbalken tar längre tid än tidigare vid Koncessionsnämnden på grund av att det
begärs mer kompletteringar från myndigheterna. Naturvårdsverket drar den
intressanta slutsatsen att samråd inte innebär en garanti för att konflikter löses.
Det finns således ett behov av att utvärdera hur samrådsprocessen fungerar
praktiskt. (Naturvårdsverket, Rapport nr 5150, 2001 sid 22.)
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3.3.

Regler för miljökonsekvensutvärderingar

Det har, som framgått av det ovanstående, under några år funnits bestämmelser
om att ingrepp i miljön skall föregås av en miljöprövning där de s k miljökonsekvensbeskrivningarna är av central betydelse. Sverige har dock till skillnad
mot de flesta andra länder i stort sett negligerat betydelsen av uppföljningar dvs
utvärderingar av vad som faktiskt händer under och framför allt efter ingreppet.
År 1999 uppmärksammade Riksdagens revisorer behovet av att följa
upp de effekter och konsekvenser som varit föremål för analyser i de föregående
miljökonsekvensbeskrivningarna och i tillståndsprövningen. Av Naturvårdsverkets rapport nr 5166 framgår därför att; ”Möjlighet till uppföljning av de faktiska
konsekvenserna bör redan tidigt finnas med i bilden när man i de inledande
miljöbedömningarna/konsekvensbeskrivningarna lägger upp analysen så att det
faktiska utfallet kan jämföras med det förväntade.” (Naturvårdsverket, Rapport
5166, 2001, sid 26.)
Som framgår av det ovanstående finns det inget klart regelverk som
slår fast hur ett uppföljningsprogram ska utformas och när det ska genomföras. I
likhet med andra regelverk väntar myndigheterna på att en praxis ska utvecklas
och i viss mån också på att forskarna ska utveckla ändamålsenliga metoder och
teorier. Europaväg E 10 mellan Kiruna och Narvik har, som redan nämnts, varit
föremål för ett mer eller mindre kontinuerligt uppföljningsprogram under ca 20
år och lärdomarna därifrån har gett återverkningar på föreliggande projekt. Vi
har således redan från projektstarten varit på det klara med att ett uppföljningsprogram ska genomföras för att studera de effekter som muddringen medför och
analyser genomföras som belyser huruvida utfallet står i samklang med de bedömningar som gjorts inför tillståndsgivningen eller ej. Vi ämnar även granska i
vad mån samrådsfunktionen fungerat tillfredsställande ur ett användarperspektiv
och om prövningsprocessen framstår som rimlig i förhållande till ingreppets
omfattning.
Utvärderingar blir en allt viktigare del i det framtida miljöarbetet.
Syftet med all uppföljning och utvärdering är att få kunskap för att utveckla
MKB-arbetet. (Naturvårdsverket, Rapport nr 5150, 2001, sid 46.) Analyser av
hur man lyckats med prognoser och bedömningar kan förhoppningsvis på sikt
höja kvaliteten på MKB-arbetet i landet och ge värdefulla kunskaper om miljönyttan med MKB-arbetet. Det är vår förhoppning att föreliggande rapport kan ge
ett bidrag till detta viktiga utvecklingsarbete.
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4.

Projektets historik

En viktig uppgift i en utvärderingsstudie som denna är att dokumentera och
analysera hur projektet utvecklats och hur det kom sig att vi fick tillstånd att
genomföra det miljövårdsarbete som människorna i området önskade.

4. 1.

Hur projektet startade och organiserades

Det s k ”Tuppagrensprojektet” kom till stånd på initiativ av Långalma bys samfällighetsförening som kallade till ett stormöte den 21 augusti 1999. Alla som
var fast boende eller ägde fritidshus kring Långalmsfjärdens vattensystem
kallades till detta stormöte. De ca 60 personer som deltog i mötet ansåg att man
måste försöka göra något åt den negativa spiralen med försämrad vattenkvalitet
och minskad farbarhet som kunnat observeras under 1990-talet. Mötet beslutade
att en projektgrupp skulle bildas med en representant från var och en av de sju
intresseföreningar som finns inom det berörda området. Gruppen skulle således
bestå av en person från vardera; Söderby-Karlsäng, Vargskäret, Klyxen, Stenalma, Fetskär, Lösholmen/Tögen samt Långalma samfällighetsförening. De enskilda hushåll inom undersökningsområdet som inte ingår i någon av dessa sju
grupperingar har således inte haft någon representant i projektets ledning. Till
gruppen skulle personer med särskilda kunskaper och erfarenheter kunna adjungeras.
Projektgruppen har hittills hållit 30 sammanträden; två under 1999,
sex under 2000, tre under 2001, fem under 2002, sex under 2003, fem under
2004, två under 2005 samt ett under 2006. Därtill kommer ett årsmöte i maj
månad varje år och till dessa årsmöten har samliga hushåll kallats. Inklusive årsmötena har föreningen således hittills haft 37 möten till och med maj månad
2006. Den projektgrupp som bildades år 1999 utarbetade föreningsstadgar och
har sedan fungerat som en vanlig styrelse med revisorer som granskat styrelsens
arbete inför varje årsmöte. Styrelsen har bestått av ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör och tre ledamöter. Endast i undantagsfall har någon i styrelsen haft förhinder. Årsmötena har varit flitigt besökta särskilt perioden 20002003.

4. 2.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen

Tuppagrensprojektet har genomgått en utvecklingsprocess som fram till föreliggande avrapportering kan indelas i fyra steg; en ansökningsfas, en prövningsprocess, ett genomförande och en första utvärderingsfas.
Föreningen uppdrog omgående åt sin ordförande, Lennart Bäck, att
svara för utarbetandet av en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detta arbete
påbörjades under hösten 1999.
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Enligt Miljöbalken skall den som planerar att förverkliga ett vattenprojekt genomföra samråd med de närmast berörda myndigheterna, organisationer och enskilda berörda markägare och enligt Miljöbalken gäller; ”Efter
samrådet skall länsstyrelsen besluta om verksamheten eller åtgärden kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet får inte överklagas.” (Miljöbalken 6 kapitlet 4 §.) Flera samråd genomfördes med olika personer vid Länsstyrelsen respektive Östhammars kommun. Redan den 2000-05-05 fick föreningen ett muntligt besked från Länsstyrelsen att projektet inte skulle anses
medföra en betydande miljöpåverkan. Därmed skulle det inte heller behövas
någon omfattande och kostsam process i samband med tillståndsprövningen.
Projektet skulle dock prövas av Miljödomstolen och därmed behövdes en
mindre miljökonsekvensbeskrivning.
Det inventeringsarbete som startat redan hösten 1999 fortsatte under
hela år 2000 och detta arbete kom att resultera i en rapport på 79 sidor som
publicerades i mars 2001. Där konstaterades bl a att projektet närmast berörde ca
30 åretruntboende och ca 250 fritidshusägare. Dessa hushåll upplevde samstämmigt att den fortgående landhöjningen och igenväxningen av vattensystemet
innebar successivt försämrad vattenkvalitet och minskad farbarhet. Föreningen
ansåg att det förelåg ett behov av ny muddring och rensning av de sund som
tidigare varit föremål för liknande insatser.
Tuppagren Vattenvårdsförening ansökte därför den 12 juni 2001;
”Om tillstånd att utföra ett muddrings- och rensningsprojekt i Långalmsfjärdens
vattensystem inom Östhammars kommun åren 2001-2002. Ansökan, som benämns Tuppagrensprojektet, omfattar totalt 1 700 meter farleder fördelat på fem
avsnitt av Långalmsfjärdens vattensystem, nämligen från öster till väster;
1. Tuppagren (ca 1 100 m), 2. Storströmmen (ca 20 meter), 3. Stenalma-Klyxen
(ca 160 m), 4. Trångsundet (ca 200 m) och 5. Brudskäret-Olasskär (ca 250 m).
Farlederna planeras få en bredd av 8 meter och i den 4 meter breda mittfåran ett
djup av 2 meter. Muddringsmassorna har beräknats till totalt 9 300 kubikmeter.”
(Bäck, 2001, sid 6.)
I Miljökonsekvensbeskrivningen behandlades projektets grundförutsättningar och bakgrund, projektets omfattning och tänkbara effekter. Tre
alternativ redovisades; 1. Enbart muddring av 1 700 meter farleder. 2. Muddring
av farlederna inklusive sprängning av ca 50 meter i östra delen av Tuppagren.
3. Ett nollalternativ dvs effekterna om ingen åtgärd skulle vidtas. Miljökonsekvensbeskrivningen redogjorde även för valet av tidpunkt för muddringsarbetet
samt de beräknade kostnaderna för projektet. Rapporten mynnade ut i en
sammanvägning där fördelar och nackdelar med projektet analyserades för 16
olika variabler med fyra tidshorisonter; a) under muddringen, b) 1-2 år efter
muddringen, c) 10 år efter muddringen samt d) 50 år efter muddringen. Vidare
redovisades markägarnas synpunkter, de samråd som skett med olika myndigheter samt projektet ur ett framtidsperspektiv.
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Analysen ledde fram till slutsatsen att fördelarna från allmän och
enskild synpunkt klart överväger kostnaderna och olägenheterna med projektet.
(Bäck 2001, sid 10.) Föreningen förordade alternativ 1 dvs en dragning där
sprängning inte erfordrades. Föreningen menade att ett nollalternativ skulle
minska vattensystemets värde för såväl människor som djurliv. Den biologiska
mångfald som kännetecknat området skulle gå förlorad om muddringen inte
skulle kunna genomföras.
Projektets förväntade effekter redovisades i en sammanfattande
matris som återges i nedanstående tabell.
Tabell 1. Utvärdering av projektets effekter enligt alternativ 1 och 2. (Källa:
Bäck 2001, sid 47.)
Enligt alt. 1 och 2
Under
Variabler
muddringen
1. Socio-ekonomiska
1.1 Bofasta
(-)
1.2 Fritidshusägare
1.3 Besökare
1.4 Människors hälsa
2. Djurlivet
2.1 Fiskarna
(-)
2.2 Fåglarna
2.3 Övriga djur
(-)
3. Växter
3.1 Kransalger
3.2 Vassen
3.3 Övriga växter
4. Övrig naturmiljö
4.1 Marken / luften påverkas ej.
4.2 Vattnet
(-)
4.3 Landskapsbilden (-)
5. Övrigt
5.1 Fysisk planering
5.2 Hushållningen med resurserna
Totalt
25(-)

1-2 år
efter

10 år
efter

50 år
efter

+
+
+
+

++
++
++
++

+++
+++
+++
+++

+
+
+
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+++
+++
+++

+

--++

----+++

+
+
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+++
+++

+
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13 +
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++
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+++
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I samband med det fysiska arbetet påverkas självfallet den vegetation
som finns inom själva arbetsområdet. Under muddringen uppstår även en del
andra negativa effekter men dessa antogs i stort sett vara av negligerbar karaktär. Vi antog vidare att de åretruntboende som bor närmast skulle kunna höra
ljudet från muddringen. Grävskopan kunde även förväntas störa landskapsbilden
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för det fåtal människor som skulle kunna tänkas röra sig inom synhåll. Dessa
negativa effekter förmodades mer än väl uppvägas av de förväntade positiva
effekterna. De fiskar och djur som finns torde hålla sig på avstånd från grävskopan. Vi antog att sikten i vattnet temporärt skulle försämras inom arbetsområdet men att åtgärder skulle vidtas för att förhindra spridning av växtdelar
etc.
Muddringen förväntades få en rad positiva effekter framför allt på
det socio-ekonomiska systemet (människan), på djurlivet, på den övriga naturmiljön och på hushållningen med resurserna. Projektet förmodades få både
positiva och negativa effekter på vattenvegetationen. Alger och vass skulle inte
lika ohämmat som tidigare kunna fortsätta att expandera på övriga växters
bekostnad. Den biologiska mångfalden skulle påverkas till det bättre. Effekterna
av alla dessa variabler antogs accelerera med tiden.
De förväntade effekterna av ett nollalternativ redovisades också i
matrisform i den till ansökan hörande MKB-n. Vi förväntade oss att en fortsatt
minskad vattenomsättning skulle leda till en ökning beträffande alger och vass
medan miljön i övrigt skulle utarmas. Hoten mot den biologiska mångfalden i
området skulle bli allt allvarligare ju längre det dröjde med genomförandet av en
handlingsplan.

4. 3.

Prövningsprocessen

Ansökan resulterade i en förvånansvärt omfattande prövningsprocess med
successiva förelägganden om ytterligare dokument och yttranden. Ärendet handlades av Stockholms Tingsrätt, avdelning 9, Miljödomstolen.
Som redan nämnts sändes ansökan rörande vårt muddringsföretag in
till Miljödomstolen den 12 juni 2001. Nästa steg i processen blev att Länsstyrelsen skriftligen yttrade sig om graden av påverkan. Den 2001-07-13 beslöt
Länsstyrelsen i Uppsala län i ärendet (Dnr: 247-7655-01). Resultatet blev detsamma som vi tidigare mottagit i muntlig form; ”Länsstyrelsen beslutar med
stöd av 6 kap 4 § miljöbalken att den planerade muddringen i Långalmsfjärden i
Östhammars kommun inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i
miljöbalkens mening. Detta innebär att ansökan om tillstånd till vattenverksamhet med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kan lämnas till Miljödomstolen utan utökat samrådsförfarande.” (Länsstyrelsen Uppsala län, beslut 200107-13, sid 1.)
Den 2001-09-13 kom dock ett föreläggande från Miljödomstolen
med 13 olika krav på kompletteringar. (Föreläggande nr 1.) Det gällde ytterligare preciseringar om bl a tillämpat höjdsystem och närliggande fixpunkter,
hydrologiska uppgifter såsom vattenstånd och strömmar, om muddringsmassorna förväntades innehålla föroreningar, synpunkter rörande verksamhetens
tänkbara påverkan på fisken, samtliga avtal om godkännande från fastighetsägare, närmare redogörelse för hur kostnaderna beräknats etc.
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Svar på Miljödomstolens föreläggande insändes den 2001-10-09.
Som tur var hade dokumentationen av bl a hydrologiska data börjat insamlas
redan sommaren 2000 och därefter fortgått följande sommarsäsong vilket innebar att vi snabbt kunde svara på de frågor som ställdes.
Den 2001-11-09 kom ett nytt föreläggande från Miljödomstolen
med anledning av att en fastighetsägare avlidit. (Föreläggande nr 2.) Svar kunde
omgående inlämnas.
Kungörelse om vår ansökan publicerades i Upsala Nya Tidning och i
Östhammars Nyheter den 2001-11-09. Dessutom sände Miljödomstolen handlingarna till olika berörda myndigheter. Kungörelsen resulterade i skrivelser
från; a) en gemensam skrivelse utarbetad av två enskilda personer (Persson och
Wallström), b) Östhammars kommun, c) Länsstyrelsen samt d) Fiskeriverket.
Räddningsverket avstod från att yttra sig i ärendet.
Persson och Wallström ansåg sammanfattningsvis att beslut om
tillstånd borde villkoras med uppföljande studier av muddringens kortsiktiga och
långsiktiga miljöeffekter på vattenkvalitet, bottenvegetation, fiskreproduktion
etc. Man ansåg att uppföljande studier skulle kunna ge mycket god vägledning
vid myndigheternas hantering av kommande ärenden som rör miljöeffekter av
muddringar i skärgårdsmiljöer. (Persson och Wallström 2001, sid 3.)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarade för Östhammars kommun
del. De ansåg sig inte kunna tillstyrka föreningens ansökan utan menade att
andra alternativ borde utredas för att på längre sikt få tillgång till båtplatser på
något annat ställe efter Upplandskusten, oklart var.
Länsstyrelsen inkom med en fyra sidor lång kravlista. Det gällde bl a
krav på djupare beskrivningar av biologiska förhållanden, vattenkemiska förhållanden, ekologiska effekter för fisk, djupare hydrologiska analyser, ytterligare analyser av avsnörningsförloppet, effekterna för traktens boende,
diskussioner om framtida vattennivåer och dess effekter. Länsstyrelsen ville
också ha en djupare analys av hur kulturmiljön kommer att påverkas av ingreppen och en diskussion rörande flera alternativa placeringar av muddringsmassorna.
Fiskeriverket godtog utan förbehåll föreningens förslag till uppläggning av muddringsmassorna och hade i övrigt inga erinringar mot de
ansökta arbetena. Fiskeriverket hade i augusti 1998 fått ett särskilt sektoransvar
för ekologiskt hållbar utveckling beträffande såväl levande sjöar som vattenbalans samt levande kust och skärgård. Målet för Fiskeriverket är att skydda och
bevara levande marina resurser som är tillgängliga för och får nyttjas av
gemenskapen. Dessa resurser ska långsiktigt nyttjas på ett ändamålsenligt och
ansvarsfullt sätt under de ekonomiska och sociala förhållanden som passar
sektorn. (Fiskeriverket 1999, sid 1.) Fiskeriverkets remissvar är därför av stor
vikt för det här aktuella vattenföretaget.
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Med anledning av ovannämnda skrivelser kom Miljödomstolen med
ytterligare ett föreläggande där föreningen fick tre veckor på sig att inkomma
med ett skriftligt bemötande. (Föreläggande nr 3.)
Den 2002-01-12 sände föreningen in ett 16 sidor långt svar där de
inkomna skrivelserna granskades och besvarades punkt för punkt. Föreningens
styrelse framhöll bl a; 1. att man inte kan fokusera sig på en enda miljöfaktor
utan att man i MKB-sammanhang alltid måste se till ett helhetsperspektiv, 2. att
muddringsmassorna borde läggas i vassen på ett betryggande avstånd från farlederna men inte på land som Länsstyrelsen förespråkat alldenstund stranden åtminstone delvis är av riksintresse för naturvården, 3. att de inkomna handlingarna styrkte vår argumentering om behovet av uppföljningsstudier, 4. att
ytterligare mycket omfattande förstudier stod i dålig kontrast mot vad som framkommit under samrådsförfarandet och 5. att kraven inte stod i rimlig proportion
till projektets omfattning. Vi höll med Länsstyrelsen om ”att muddringen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan” och menade att det inte framkommit något konkretiserbart som talade mot ett genomförande av projektet.
Miljödomstolen sände vårt svar framför allt till de personer och
myndigheter som tidigare agerat i ärendet. Detta resulterade i att miljödomstolen
fick in ungefär likartade svar som i förra remissrundan men också en del nya
krav. Persson och Wallström ville fortfarande att en mer omfattande dokumentation av vattenmiljön skulle föregå en eventuell tillståndsgivning. Östhammars
kommun kom in med nya krav på att expertutlåtanden begärs in som belyser
frågeställning om landhöjning, växthuseffekt och variationer i solinstrålning
som komplement till ansökan. Länsstyrelsen ansåg fortfarande att naturmiljön
borde bli föremål för en mer omfattande belysning men deras kravlista hade
minskat något i omfattning. I en längre bilaga utvecklade Länsstyrelsen sin
argumentering och förklaring till varför man önskat mer information. Samtidigt
hävdade man nu att Länsstyrelsen inte efterfrågat en till sidantalet omfattande
MKB utan mer en ytterligare fokusering av innehållet.
Den 2002-02-11 sände Miljödomstolen ett nytt föreläggande där vi
bereddes tillfälle att inkomma med skriftligt yttrande med anledning av de nya
skrivelser som inkommit och som ovan relaterats. (Föreläggande nr 4.)
Den 2002-02-23 insände föreningen en ny svarsskrivelse där vi utvecklade problematiken kring växthuseffekten, placeringen av muddringsmassorna, om biologiska förhållanden, om vattenkemin, om de ekologiska effekterna
för fisk, om vattenomsättningen, om avsnörningsförloppet och vilka åtgärder
som skulle vidtas för att minimera eventuell grumling.
Sammantaget fick föreningen således fyra förelägganden att besvara
och inlämnade också svar inom de stipulerade tidsramarna. Den tidsfrist som
angavs i föreläggandena framstår som extremt kort i förhållande till de önskemål
om förtydliganden som anfördes. Utan en föregripande dokumentation hade det
inte varit möjligt att besvara de förelägganden som inkom särskilt när dessa kom
mitt under vintern.
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Huvudförhandling i målet hölls slutligen den 2002-08-14 klockan
11.00 – 12.30 i Söderöns bygdegård, Långalma by. Närvarande var Miljödomstolen, Tuppagrensprojektets styrelse, representanter för Länsstyrelsen och
Östhammars kommun samt ca 60 enskilda markägare och andra intressenter från
vattensystemets omgivningar.
Vid huvudförhandlingarna framgick bl a att expertutlåtanden per
telefon inkommit från två av landets ledande systemekologer (två docenter vid
Stockholms universitet). Dessa utlåtanden styrker entydigt de synpunkter som
anförts i föreningens miljökonsekvensbeskrivning. Experterna hävdade således
att den biologiska mångfalden endast skulle kunna bevaras genom att snabba
åtgärder vidtas och en muddring rekommenderades.
Östhammars kommun vidhöll sin uppfattning att ett alternativ kunde
vara att anlägga båtplatser längre ut någonstans efter Roslagskusten. Länsstyrelsen redogjorde för sin inställning bl a om alternativa lösningar avseende
massornas placering. Föreningens ordförande fick därefter tillfälle att muntligt
besvara och utveckla de frågor som Miljödomstolen och myndigheterna ville ha
belysta. Slutligen fick några markägare muntligen lägga fram sina argument till
stöd för projektet. Två sakkunniga (en professor och en docent vid Uppsala
universitet) framhöll att det ur ett miljöperspektiv brådskade med muddringen.
Efter huvudförhandlingarna företog Miljödomstolen, Länsstyrelsens
representant samt några ur föreningens styrelse en båtfärd dels i det vattensystem som närmast berörs av projektet, dels i vattensystemet öster och norr om
Tuppagren. Det senare skedde för att Miljödomstolen skulle kunna jämföra
effekterna av tidigare genomförda muddringsprojekt.
Under båtfärden blev det allt mer uppenbart för Miljödomstolen och
Länsstyrelsen att den kritik som anförts, särskilt under de inledande faserna i
processen, varit obefogad och fördelarna med projektet blev allt mer tydliga för
alla närvarande. Länsstyrelsens representanter ändrade under demonstrationen
uppfattning beträffande muddringsmassornas placering och kunde nu till och
med framföra konstruktiva förslag till ytterligare förbättringsåtgärder. Man rekommenderade bl a att större vassfria vattenytor skulle skapas i farlederna för att
förbättra båtresenärernas upplevelser. Kommunens representanter avstod från att
delta i denna del av processen.
Eftersom handläggningen dragit ut på tiden gick vi den 2002-08-30
in till Miljödomstolen med en anhållan om att få ett eventuellt tillstånd förlängt
fram till och med vintern 2004-2005 för att kunna utföra arbetet vintertid.
Miljödomstolen hade själv kommit med detta förslag under båtfärden i samband
med huvudförhandlingarna. Samtidigt fick domstolen och Länsstyrelsen under
båtfärden bl a information om vilka fem fixpunkter som kan användas vid en
framtida besiktning.
Myndigheterna fick sedan tillfälle att yttra sig med anledning av vad
som framkommit under huvudförhandlingarna. Den 2002-09-11 inkom Länsstyrelsen till Miljödomstolen med ett yttrande där man godkände de kommen-
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tarer som föreningen gett och därmed tillstyrkte Länsstyrelsen; ”att om tillstånd
ges arbetet får utföras fram till och med 2004-2005”. Östhammars kommun
ansåg nu i sitt svar till Miljödomstolen; ”att vad gäller redovisningen från synen
den 28 augusti har miljökontoret inget att erinra eller tillägga”.
Två experter lämnade den 2002-09-26 in ett skriftligt utlåtande där
man bl a drog följande slutsatser;”Siktdjupet har minskat och algtillväxten på
grunda bottnar har ökat. Detta var särskilt tydligt 2002, med mycket kraftig
algtillväxt i stora delar av området. När det gäller själva muddringsarbetet visar
all erfarenhet att påverkan av grumling blir kortvarig och mycket liten. Allmänt
gäller att områden med låg vattenomsättning har högre näringsnivåer och
därmed sämre vattenkvalité. Ökas vattenomsättningen exporteras mer näringsämnen till utanför liggande områden, med förbättrad vattenkvalité som resultat.
Hur stor förbättringen i detta fall blir beror på hur mycket vattenomsättningen
ökar och vid vilken tid på året detta sker och den interna cirkulationen i
systemet”. (Larsson och Hansson 2002.)

4. 4.

Tillståndsdokumentet

Dom i ärendet meddelades den 2002-10-09. Domslutet blev som följer;
”Miljödomstolen lämnar sökanden tillstånd att utföra muddrings- och rensningsarbeten i Långalmsfjärdens vattensystem (Tuppagren, Storströmmen, Stenalma Klyxen, Trångsundet och Brudskäret - Olasskär) i Östhammars kommun inom
mark- och vattenområden tillhörande fastigheterna Långalma 1:5, 2:2, 2:4, 2:8,
5:3, 9:1, 15:1, Börstils Bohl 1:8, Börstils - Söderby 5:3 och 13:14 samt inom
samfälligheterna Långalma Samfällighetsförening S 4, Långalma Samfällighetsförening S 8 och Söderby byalag S 4. Muddrings- och rensningsarbetena skall
ske i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden uppgett och åtagit sig i
målet.” (Stockolms Tingsrätt, Dom 2002-10-09, sid 1.)
Tillståndet var förenat med två villkor; 1. Att inget arbete tillåts
under perioden 1 mars – 14 oktober samt 2. Att avskärmningar skall göras genom dubbla led med fiberdukar med länsar upptill och tyngder nedtill på ömse
sidor av den farled där arbetena utförs.
Tillståndet gällde fram till utgången av februari 2005. Miljödomstolen godkände den i målet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen. Till
domen bifogades en 9 sidor lång beskrivning av ansökan, de synpunkter och de
bemötanden som inlämnats till rätten samt domskälen.
Man kan konstatera att prövningsprocessen genomgått alla de
moment som redovisas i figur 25 och som framför allt är tänkt att gälla för sådana stora projekt som kontrollmyndigheten dvs länsstyrelsen anser ska kräva en
fördjupad prövning. I vårt fall har det dock under hela processen framhållits att
projektet inte behöver en sådan fördjupad prövningsprocess. Man kan därför ur
flera perspektiv tycka att många av de krav och önskemål som framförts under
processen varit helt omotiverade och alltför omfattande. Det enda skälet vi inom
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projektet kunnat finna till myndigheternas agerande är att de velat få fram ytterligare underlag till gagn för kommande ärenden.

4. 5.

Muddringsarbetets genomförande

Arbetet med muddringen av farlederna började den 17 november 2003 och pågick till den 9 januari 2004 dvs under knappt 2 månader. Entreprenören valde att
sjösätta grävskopan i Rackfjärden och att börja muddringen i sundet mellan
Brudskäret och Olasskär och att sedan förflytta sig österut för att avsluta med
Tuppagren och slutligen togs grävskopan upp på fastlandet ca 100 meter öster
om Tuppagren.
Arbetet utfördes av Ovansundets Entreprenad från Norrtälje. Man
använde sig av en grävskopa av amfibietyp som själv kan ta sig fram på vattnet
mellan muddringsplatserna. Grävskopan kallas ”Stor-Emma” och har en
aktionsradie på drygt 15 meter. Grävskopan kunde således stå en bit från farleden och med sin långa arm täcka hela farledens bredd och sedan lägga muddringsmassorna upp till ca 15 meter närmare land. Grävskopan har transporterats
till och från muddringsområdet på lastbil med trailer.
Ansvariga för kontakterna mellan entreprenören och föreningen var
två ortsbor Bo Bergström och Roger Larsson. Dessa båda ombesörjde med hjälp
av Jan Bergström och Sune Jonsson samt ytterligare några frivilliga från
respektive föreningar att länsar med fiberduk lades ut på morgonen och togs in
på kvällen respektive att skräp samlades upp allt efter länsstyrelsens rekommendationer med syfte att skydda omkringliggande delar av vattensystemet från
nedskräpning och uppgrumling. ”Stor-Emma” fick också bogserhjälp mellan
muddringsplatserna för att förflyttningarna mellan arbetsplatserna skulle gå så
smidigt som möjligt.
Muddringsarbetet har fotodokumenterats av Andres Haas och kunnat
följas på Internet och där har fotografier från olika faser i arbetet kunnat
återfinnas på Internetadressen http://www.ampe.info/muddring.html. Allmänheten har kunnat följa arbetet i stort sett vecka för vecka. Fotografierna visar bl a
hur arbetet med länsarna genomfördes respektive grävskopans placering under
arbetet i olika kanalavsnitt. Man har kunnat se hur de stora stenar som
påträffades i östra delen av Tuppagren kunnat rullas in mot farledens nordsida.
Av dokumentationen framgår också väder- och vattenförhållanden. I
slutet av december rådde det exempelvis några dagar högvatten medan större
delen av muddringsarbetet genomfördes då normalvattenstånd rådde. Merparten
av arbetet utfördes under för årstiden relativt gynnsamma temperaturförhållanden. Men under de sista två veckorna rådde dock stark kyla med temperaturer
ned till ca -15 grader vilket innebar att Långalmsfjärden blev belagd med ca 10
cm is.
Föreningens kontrollanter kunde genom att aktivt delta i arbetet med
länsarna dokumentera att vattnet blev grumligt mellan länsarna just där gräv-
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Under november 2004 fram till januari 2005 genomfördes en enkätundersökning för att ta rätt på vad de personer som på något sätt haft anknytning
till undersökningsobjektet eller utnyttjat vattensystemet upplevt av projektet och
dess effekter. Se vidare kapitel 7.

4.7.

Lärdomar av projektets historik

Den viktigaste erfarenheten man kan dra av historiken är att en miljöprövningsprocess tar lång tid oavsett om det rör sig om ett mycket omfattande eller ett
relativt litet ingrepp. I vårt fall tog det drygt fyra år från projektstarten innan det
fysiska arbetet kunde påbörjas trots att det rörde sig om ett projekt som enligt
den kontrollerande myndigheten dvs Länsstyrelsen inte skulle medföra någon
betydande miljöpåverkan. Man kan jämföra detta med andra projekt exempelvis
väg E 4 genom Uppland eller väg E 10 i Norrbotten där det i båda fallen tog 4050 år mellan projektidé och förverkligande. Men i dessa fall rör det sig dels om
betydligt större projekt, dels om känsligare miljöer.
En annan erfarenhet som kan dras är att det tycks råda en tämligen
utbredd brist på föreskrifter och rekommendationer om hur en miljöprövning bör
gå till respektive vad den bör innehålla och fokusera på. Beträffande väg- och
järnvägsprojekt har det i många år funnits handböcker och relativt utvecklade
rekommendationer men beträffande vattenverksamhet tycks det behövas bättre
rutiner.
Vi kan för det tredje konstatera att samrådsförfarandet inte fungerat
på ett för de sökande tillfredsställande sätt. En stor del av dessa brister beror
säkert på att man ännu inte hunnit få en god praxis på detta område. Det
framkom stora skillnader mellan de rekommendationer som muntligen gavs
under samråden före tillståndsprövningen och vad som senare kom fram under
den efterföljande prövningsprocessen. Den attitydförändring som sedan uppstod
i samband med huvudförhandlingarna visar att det uppenbart finns brister i
hanteringen av miljörelaterade ärenden.
En fjärde viktig lärdom är att dokumentation som kan belysa ett
projekt av denna karaktär (muddringsprojekt, vägprojekt etc) bör starta långt
före det planerade ingreppet för att den sökande ska kunna ge svar på alla de,
såväl relevanta som förhållandevis irrelevanta, frågor som kan dyka upp under
tillståndsprocessen.
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Foto 20. Ortsbor i arbete med att rensa vass vid de länsar som lagts ut. (Foto:
A. Haas 2003.)

Foto 21. Stor-Emma i arbete med att flytta ett stort flyttblock i östra delen av
Tuppagren. (Foto: A. Haas 2003.)
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5.

Utvärdering av muddringens effekter på
naturen

Våra nationella och regionala miljökvalitetsmål är som framgår av följande citat
att; ”Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser samt bad- och friluftsliv värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt. Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av sjöar och
vattendrag kan fortleva i livskraftiga bestånd. Anläggningar med stort kulturhistoriskt värde som använder vattnet som resurs kan fortsätta att brukas.”
(Miljömål för Uppsala län 2003-2010. 2003, sid 79.) I detta kapitel analyseras
muddringens effekter på naturen.

5.1.

Vattnets status före muddringen

När vi började planera inför muddringsprojektet fann vi snabbt att mycket lite
fanns vetenskapligt dokumenterat rörande undersökningsområdets kvaliteter.
Detta gäller i synnerhet vattnets status. Det fanns visserligen några undersökningar där Långalmsfjärden ingått som ett av många vattenområden men de
observationerna som därvid redovisats har inte varit tillräckligt detaljerade eller
jämförbara över tiden för att kunna användas till vetenskapliga jämförelser. Se
kapitel 2. Med anledning härav utfördes ett examensarbete av Lisa Wiman år
2001. En del information kan hämtas ur detta uppsatsarbete.
Wiman (2001) genomförde en kartering av undersökningsområdet ur
ett historiskt perspektiv med hjälp av GIS-teknik. Med utgångspunkt från kartunderlagets angivelser från 15 m:s, 10 m:s, 5 m:s höjdkurvorna kunde hon visa
hur denna del av Roslagen successivt stigit upp ur havet. För ca 1 000 år sedan
dvs vid 5 m:s höjdkurvan bestod Söderön av en mängd öar utan landförbindelser
söderut eller västerut. Idag består Söderön av en sammanhängande halvö med
fastlandsförbindelse. I ett framtidsscenario om ca 600 år med fortsatt landhöjning och ingen växthuseffekt skulle Långalmsfjärden bestå av en liten insjö och
de inre delarna av sjösystemet skulle ha omvandlats till land. Se figurna 27 och
28.
För att kunna fastställa vilken typ av botten som finns inom undersökningsområdet genomfördes ett antal bottensedimentprovtagningar med hjälp
av en ponarhuggare med en provtagningsyta på ca 20 x 40 cm. Fem bottenprover togs i farleden; en i Rackfjärden, en utanför Vargskäret, en utanför Klyxens
stugområde och två i Långalmsfjärden. Proverna vägdes, torkades och analyserades. Resultatet framgår av nedanstående tabell. Om vattenhalten i proverna
överstiger 75 % är det frågan om en ackumulationsbotten och om vattenhalten
understiger 50 % rör det sig om en erosionsbotten.
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Figur 27. Undersökningsområdet för ca 1 000 år sedan. Kartan baserad på 5
m:s höjdkurvor. Källa: Wiman 2001, sid 16.

Figur 28. Undersökningsområdets eventuella utseende om 600 år baserad på
3m:s djupkurvor. Källa: Wiman 2001, sid 19.
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Tabell 2. Vattenhalten i bottensedimenten år 2001. Källa: Wiman 2001, sid 23.
Mätpunkt
1. Rackfjärden 50 m öster om Söderby - Karlsängs hamn
2. Ca 80-90 m utanför Vargskärets stugområde
3. Ca 70-80 m utanför Klyxens stugområde
4. Ca 100 m utanför Fetskär, ca 300 m väster om Storströmmen
5. Ca 50-60 m utanför Fetskär, ca 100 m väster om Storströmmen

Vattenhalt
91,4 %
92,7 %
93,7 %
92,9 %
85,5 %

Proverna visar att alla värden överstiger 85 % vattenhalt. Fjärdsystemet består således av ackumulationsbotten dvs mjukbotten. Man kan observera att det prov som togs närmast Storströmmen innehåller minst vattenhalt
vilket indikerar att det strömmande vattnet fört bort det finare sedimentet som
sedan avlagrats längre in i fjärden och i Tuppagren. Vattendjupet är vid denna
mätpunkt (nr 5 i tabell 2) ca 7 meter.
För att få en uppfattning om hur stor mängd partiklar det fanns i
vattnet genomfördes provtagningar som analyserades vid Uppsala universitet.
Proverna togs vid position 1-4 i ovanstående tabell. Resultatet av ytvattenprovtagningen (partikelhalten) redovisas i tabell 3 och jämförs med analyserna av
bottenproverna (den organiska halten).
Tabell 3. Partikelhalten i ytvattnet och den organiska halten i bottenproverna år
2001. Källa: Wiman 2001, sid 26.
Mätpunkt
1. Rackfjärden
2. Vargskäret
3. Klyxen
4. Fetskär

Partikelhalt ng/l
7,0
6,5
6,4
4,4

Organisk halt
28,2 %
32,5 %
38,4 %
35,2 %

Partikelhalten påverkar siktdjupet och vid förhöjd partikelhalt försämras siktdjupet. Detta påverkar i sin tur den biologiska produktionen. Vid
högre partikelhalt i vattnet minskar den biologiska halten i bottensedimentet.
Ljuset vid bottnen blir i värsta fall inte tillräckligt för att någon primärproduktion ska kunna ske. Sambandet mellan partikelhalten och den biologiska halten i
bottensedimenten är tydligt. Mätpunkten utanför Fetskär avviker i viss mån
vilket kan förklaras av närheten till Storströmmen och inflödet av havsvatten
norrifrån.
Vid ovannämnda mätningar kunde Wiman också konstatera att siktdjupet varierade från 0,7 meter i Rackfjärden till 1,7 meter utanför Fetskär. Sambandet mellan partikelhalten och siktdjupet är således tydligt. Ovannämnda siktdjupsprover togs den 7 maj 2001 dvs relativt kort tid efter islossningen. De
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provtagningar som redovisas i kapitel 5.2 i denna rapport har som regel utförts
från mitten av maj fram till mitten av oktober.

5.2.

Muddringens effekter på vattenkvaliteten

Siktdjupet har relativt kontinuerligt följts från sommaren 2001 fram till och med
sommaren 2005. Den ”stationära” observationspunkten har varit i farleden ca 50
meter utanför Fetskärsstranden och ca 150 meter väster om Storströmmen.
Resultatet av mätningarna redovisas i tabell 4. Varje sommarsäsong har ca 30
observationer genomförts dvs ungefär en mätning var femte dag. I nedanstående
tabell redovisas genomsnittsvärden för respektive tvåveckorsperiod dvs tabellen
visar ett genomsnittsvärde för ca 2-4 observationer per period. Tiden för sjösättningen och upptagningen av den för ändamålet lämpliga båten har varierat
något från år till år beroende på is- och väderförhållanden samt undersökningspersonalens arbetssituation i övrigt. Detta påverkar till viss del medelvärdet för
respektive säsong. Siktdjupet är visserligen normalt sett relativt lågt i början av
säsongen och relativt högt i slutet av säsongen men avvikelser kan förekomma.
Riktigt exakta jämförelser mellan olika år går därför inte att få.
Tabell 4. Siktdjupet utanför Fetskär perioden 2001-2005 mätt i cm.
Tidpunkt
15/4 – 30/4
1/5 – 14/5
15/5 – 31/5
1/6 – 14/6
15/6 – 30/6
1/7 – 14/7
15/7 – 31/7
1/8 – 14/8
15/8 – 31/8
1/9 – 14/9
15/9 – 30/9
1/10 – 14/10
15/10 – 31/10
Maximivärde
Minimivärde
Medelvärde

2001
170
180
180
185
183
182
215
215
220
268
285
170
200

2002
180
123
188
200
218
225
173
134
154
250
120
189

2003
165
160
193
196
178
180
165
175
170
230
290
290
160
191

2004
150
218
203
257
230
182
213
233
320
335
367
330
395
140
247

2005
175
170
190
190
225
171
157
170
180
200
252
285
315
330
155
209

Av ovanstående tabell framgår att siktdjupet försämrades något
mellan åren 2001 och 2002. Skillnaden mellan åren 2002 och 2003 tycks vara
marginell men om man endast jämför exakt samma tidsperioder dvs den 15/5 –
30/9 finner man att medelvärdet för 2003 blir 176 cm vilket är väsentligt mindre
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än 2002. Man kan således hävda att trenden för åren 2001 – 2003 genomgående
varit negativ.
Sommarsäsongen efter det att muddringen genomförts dvs år 2004
ökade siktdjupet med ca 30 % . Förbättringen var särskilt påtaglig från mitten av
maj fram till mitten av juli respektive i september och oktober. Under sommaren
2005 sjönk visserligen siktdjupet något jämfört med året dessförinnan men värdena låg ändå högre än för perioden 2001 - 2003. Fortsatta observationer får visa
i vad mån 2005 års värden innebär en utvecklingsriktning eller kan ses som avvikelse från en trend. Mätningar under maj 2006 visar på likartade värden som
under 2004 dvs väsentligt större siktdjup jämfört med före muddringen respektive år 2005. Förbättringarna är således av långvarig karaktär.
Siktdjupet är uppenbarligen relativt lågt omedelbart efter issmältningen respektive under den vanligaste semestertiden dvs från första veckan i
juli fram till och med andra veckan i augusti. Siktdjupet är däremot relativt högt
under juni, september och oktober månader.
I samband med registreringarna av siktdjupet har vi också fört anteckningar över vattenståndet, vädersituationen, vattentemperaturen, vattenvegetationens utbredning och båttrafiken. Syftet med dessa observationer har
varit att söka efter eventuella samband.
Beträffande vädersituationen har vindriktning och molnighetsgrad
noterats. I de fall siktdjupet försämrats jämfört med tidigare mättillfälle rådde
det till ca 44 % ostliga vindar, till ca 28 % var det vindstilla, till ca 26 % rådde
sydliga eller västliga vindar och till ca 2 % nordliga vindar. De ostliga vindarna
var något överrepresenterade i förhållande till normalvindarna som är sydliga till
västliga. Ostliga vindar kan påverka partikelhalten och därmed siktdjupet. Vid
ca 66 % av de observationer som visade minskat siktdjup rådde det övervägande
sol och i ca 34 % var det mestadels mulet. Molnighetsgraden förefaller inte ha
någon påtaglig inverkan på siktdjupet.
I de fall siktdjupet förbättrats jämfört med tidigare mättillfällen rådde
det till ca 33 % ostliga vindar, till ca 31 % var det vindstilla och till ca 36 %
rådde sydliga eller västliga vindar. Vid ca 67 % av observationerna var det
soligt, 29 % mulet och till ca 5 % växlande molnighetsgrad. Vår slutsats blir
med anledning av ovanstående observationer att vädret inte haft någon större
inverkan på siktdjupet.
Vattentemperaturen har varierat mellan ca 6 och 26 grader med en
topp någon gång i juli eller i början av augusti. Under våren/försommaren ökar
vattentemperaturen successivt samtidigt som siktdjupet normalt sett ökar. När
vattentemperaturen når över 20-22 grader börjar siktdjupet att minska och när
temperaturen under sensommaren/hösten sjunker under 15 grader ökar siktdjupet markant. Vattentemperaturen påverkar uppenbarligen siktdjupet på denna
”stationära” observationspunkt utanför Fetskär och samma iakttagelser kunde
göras på övriga mätstationer. Temperaturen påverkar växtligheten och partikelhalten som i sin tur påverkar siktdjupet.
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Vattenvegetationen följer en årlig rytm. Under våren/försommaren
förekommer endast sparsamt med vegetation och vassen efter stränderna har inte
börjat sticka upp. När vattentemperaturen stiger under högsommaren ökar
vattenvegetationen kraftigt i omfattning men under sensommaren/hösten upphör
tillväxten. Det finns ett klart samband mellan siktdjupet, temperaturen och
växtligheten.
Som framgår av kapitel 7.2 varierar båttrafiken kraftigt över året.
Under högsommaren är båttrafiken relativt livlig medan den kan betraktas som
låg under våren/försommaren och sensommaren/hösten. Det är således möjligt
att båtarna under högsommaren bidrar till att siktdjupet normalt är relativt lågt
under denna period. Mot detta talar dock dels att siktdjupet i stort sett är detsamma vid mätningar under eftermiddagen som de under förmiddagen när flera
prover tagits under ett dygn i juli och augusti, dels att vi inte kunnat konstatera
några variationer beroende på om trafiken varit intensiv eller liten.
Vattenståndet varierar på ett relativt regelbundet sätt över året. Som
framgår av tabell 5 råder oftast lågvatten under våren/försommaren. Sedan
förekommer fluktuationer kring normalvattenståndet under högsommaren och
till slut råder mestadels högvatten under senare delen av säsongen.
Tabell 5. Vattennivån i Långalmsfjärden i förhållande till medelvattennivån.
Tidpunkt 2001

2002

2003

2004

15/4-30/4 - 9
1/5-14/5 - 18
15/5-31/5 - 6
1/6-14/6
15/6-30/6 + 8
1/7-14/7 - 3
15/7-31/7 - 2
1/8-14/8 + 12
15/8-31/8 - 2
1/9-14/9 + 28
15/9-30/9 + 14
1/10-14/10
15/10-31/10

- 15
- 23
- 1
+ 5
+ 11
- 5
- 13
- 12
- 16

- 7
- 7
+ 13
+ 14
+ 1
- 7
+ 13
+ 9
+ 14
+ 24
+ 13

- 29
+ 3
- 4
+ 15
+ 21
+ 12
- 7
+ 2
+ 6
+ 35
+ 23
+ 1

2005 Medelvärde i cm
- 32 - 20,5
- 13 - 20,0
- 7
- 6,4
- 1
- 8,8
0
+ 7,0
- 8
+ 7,0
+ 5
+ 5,4
+ 27 + 4,0
+ 17
+ 3,4
0
+ 6,2
+ 5
+ 10,4
+ 3
+ 16,7
- 15
- 0,3

Maxvärde + 43
Minimivärde - 20

+ 24
- 23

+ 36
- 12

+ 37
- 30

+34
- 35

+ 35
- 24

Vattenståndet varierar således normalt med 50 - 70 cm under sommarsäsongen (april – oktober). Vintertid kan ännu större variationer uppträda
tillfälligtvis. Så kom exempelvis nivån att stiga ca 120 cm över medelvatten-
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nivån ett par dagar i slutet av januari 2005. Ungefär motsvarande plötsliga
höjningar av vattenståndet inträffade omkring årsskiftena 1982-1983, 1983-1984
och 2003-2004.
Om man jämför siktdjupet med vattenståndet vid olika tidpunkter
finner man ett visst samband. Normalt råder lågvatten och dåligt siktdjup under
våren/försommaren respektive högvatten i kombination med stort siktdjup under
sensommaren/hösten. Ibland kan även högvatten och bra siktdjup uppträda
under högsommaren.
Sammanfattningsvis kan man se ett samband mellan siktdjupet och
vattentemperaturen, vegetationstillväxten och vattennivån. Man kan observera
en markant förbättring av siktdjupet efter det muddringen genomförts. Variationerna över tiden är dock relativt påtagliga och för att kunna uttala sig om
muddringens långsiktiga effekter fordras observationer under flera somrar framöver. Våra observationer angående siktdjupet överensstämmer i allt väsentligt
med de resultat som Mona Petersson (2001) kommit fram till i sin doktorsavhandling rörande Skagerack och Limfjorden.
Siktdjupets regionala variationer
För att få en uppfattning om siktdjupets regionala variationer har observationer
utförts vid 4-6 tillfällen varje säsong perioden 2001 – 2005 på totalt 20 mätpunkter från Rackfjärden i väster till en position ca 1 km norr om Storströmmen
respektive ca 1 km öster om Tuppagren. Vid några tillfällen har mätningar utförts ännu längre norrut respektive österut ca 2 respektive ca 3 km från de kanaler som muddrats.
De mätningar som utförts inom det primära undersökningsområdet
har skett på två eller tre observationspunkter i varje sjösystem dvs på tre ställen i
Rackfjärden, tre ställen utanför Vargskäret, tre ställen utanför Klyxen, två
ställen utanför Stenalma/Haltenskär och tre ställen utanför Fetskär. Medelvärdena är noterade i tabell 6. De mätvärden som redovisas i tabell 6 har
registrerats mitt i farleden dvs där vattnet är som djupast. Mätningar har även
utförts på några platser vid sidan av farleden exempelvis utanför Gistvallen men
dessa värden avviker inte märkbart från de värden som noterats efter den västostliga mätaxeln i figur 29.
Normalt är siktdjupet lågt i Rackfjärden och förbättras när man
färdas med båt genom vattensystemet fram till och med Fetskär och Storströmmen. Färgen på vattnet förändras samtidigt från kraftigt brunfärgat och
grumligt i Rackfjärden till blått och klart i östra delen av Långalmsfjärden.
Omedelbart väster om Tuppagren dvs i Långalmsfjärdens allra östligaste del är
dock siktdjupet relativt litet och uppenbarligen påverkat av vattenströmmarna.
Norr om Storströmmen har man normalt litet siktdjup men sedan
ökar siktdjupet snabbt när man kommer en bit längre norrut vid Högören i
riktning mot Öregrundsgrepen. Närmast Storströmmen är vattnet som regel
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starkt grönfärgat och mycket grumligt men får sedan en ljusare grön färgnyans
och blir allt klarare ju längre norrut man kommer.
Tabell 6. Siktdjupets regionala variationer 2001-2005.(Medelvärdesberäkningar
av siktdjupet mätt i cm olika år.)
Mätställe / År
2001
Rackfjärden
130
Vargskäret
160
Klyxen
195
Haltenskär/Stenalma 240
Fetskär
250
Väster om Tuppagren Norr om Storströmmen 170
Väster om Tögen
Söder om Högören
Öster om Tuppagren 205
Sjölunds
Innersundet
250

2002
115
150
165
175
195
145
180
220
175
230
265

2003
145
175
185
185
180
155
180
195
170
225
285

2004
120
150
170
200
250
140
135
145
190
115
140
160

2005
120
140
150
160
185
150
185
215
250
150
205
240

När man färdas österut från Långalmsfjärden är vattnet som regel
grönt och grumligt strax öster om Tuppagren. Redan efter ca 300 meter har
vattnet blivit betydligt klarare och efter ytterligare några hundra meter österut
(Innersundet) råder ungefär samma förhållanden som vid Högören.
Förhållandena förändras relativt markant under sommarsäsongen. Ett
tydligt och rätt entydigt förändringsdrag är att siktdjupet i Rackfjärden och även
i viss grad Vargskäret och Klyxen förbättras mellan maj-juni och juli-augusti
samtidigt som siktdjupet i Långalmsfjärden normalt försämras under högsommaren vilket innebär att de regionala skillnaderna utjämnas. Under höstarna
brukar siktdjupet åter förbättras i Långalmsfjärden och därmed ökar de regionala
variationerna inom det primära undersökningsområdet mellan Rackfjärden och
Storströmmen/Tuppagren. Norr om Storströmmen respektive öster om Tuppagren förbättras siktdjupet normalt från våren fram till högsommaren och håller
sig sedan relativt stabilt.
I figur 29 åskådliggörs siktdjupets regionala variationer vid tre tillfällen dels inom, dels utanför vårt primära undersökningsområde. I figurens övre
kant har observationspunkternas position lagts in från nr 1 längst in i
Rackfjärden till nr 15 utanför ”sprängda kanalen” i Långalmsfjärden respektive
punkterna 16-19 norr om Storströmmen och nr 20-22 öster om Tuppagren. I
nedre kanten har avståndet mellan observationspunkterna lagts in. Den totala
sträckningen mellan punkt 1 och 19 respektive 22 är ca 5 000 meter. Det bör
påpekas att avståndsaxeln för mätningarna öster om Tuppagren har förskjutits så
att Tuppagren fått samma längd som Storströmmen för att man därigenom ska


NXQQD J|UD YLVXHOOD MlPI|UHOVHU 9L KDU YDOW DWW UHGRYLVD VLWXDWLRQHQ L VOXWHW DY
MXQL  GYV I|UH PXGGULQJHQ RFK MlPI|UD GHWWD PHG VLWXDWLRQHQ L E|UMDQ RFK
VOXWHWDYVRPPDUVlVRQJHQGYVHIWHUPXGGULQJHQ
7UHQGHUQD lU UHODWLYW OLNDUWDGH PHG |NDW VLNWGMXS IUnQ YlVWHU PRW
|VWHU UHVSHNWLYH PRW QRUU )DUOHGHUQD RFK GHUDV YDVVEHVWnQG LQQH L XQGHUV|N
QLQJVRPUnGHW XWJ|U PDUNDQWD EDUULlUHU PHOODQ VM|V\VWHPHQ 6WRUVWU|PPHQ RFK
7XSSDJUHQ LQQHElU lQQX NUDIWLJDUH EDUULlUHU PHOODQ XQGHUV|NQLQJVRPUnGHW RFK
KDYHW XWDQI|U

)LJXU 6LNWGMXSHW LQRP UHVSHNWLYH XWDQI|U XQGHUV|NQLQJVRPUnGHW 
'HQ ORJLVND VOXWVDWVHQ EOLU DWW /nQJDOPVIMlUGHQ WLOOI|UV YDWWHQ L I|UVWD
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VDPW DWW GH LQUH GHODUQD DY YDWWHQV\VWHPHW IUlPVW 5DFNIMlUGHQ XQGHU VRPPDUHQ
XWE\WHU \WYDWWHQ PHG /nQJDOPVIMlUGHQ 9nUD PlWQLQJDU LQGLNHUDU VnOHGHV DWW VLNW
GMXSHW L K|J JUDG SnYHUNDV DY YDWWHQRPVlWWQLQJHQ LQRP YDG YL KlU NDOODU
/nQJDOPVIMlUGHQV YDWWHQV\VWHP RFK XWDQI|UOLJJDQGH KDYVYDWWHQ 'HWWD KDU EOLYLW
lQQX PHU SnWDJOLJW GH WYn VHQDVWH VRPUDUQD GYV HIWHU GHW DWW PXGGULQJDUQD
JHQRPI|UWV L IHP IDUOHGHU
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|NDW L /nQJDOPVIMlUGHQ L VDPEDQG PHG GHQ |NDGH YDWWHQRPVlWWQLQJHQ HIWHU
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muddringen av kanalerna. Den ökade salthalten märks tydligt i samband med
bad vilket framgår av de intervjuer och enkätundersökningar som genomförts.
I syfte dels att utveckla ny generell kunskap, dels att kunna följa
utvecklingen i detta praktiska fall bör observationerna av siktdjupet fortsätta och
fördjupas. Tidsmässigt bör mätningar pågå i ytterligare minst 5 år. Fördjupningen kan bl a innebära regelbundna observationer av vindriktning, nederbörd,
lufttryck och strömningsförhållanden i Storströmmen några dygn innan siktdjupet i Långalmsfjärden registreras. Fram till och med år 2005 har vi endast
noterat väderförhållandena under mätdagen samt ett dygn före observationen.
Mätningarna kan också i framtiden utföras vid fler tillfällen på dygnet exempelvis en på förmiddagen, en på eftermiddagen och en på kvällen. Tidigare har
registreringarna i huvudsak företagits under eftermiddagen mestadels mellan kl
15 och 16. Regelbundna mätningar av vattnets salthalt och sammansättning kan
vara andra förbättringsåtgärder ur metodologisk synvinkel.

5.3.

Förändringar i djurlivet

Fågellivet kring vattensystemet
Som redan framgått av kapitel 2.1 kännetecknas det aktuella undersökningsområdet av ett rikt fågelliv men som alltid i djurvärlden förekommer stora variationer över tiden. Vanligtvis ökar en art i numerär fram till en viss nivå för att
sedan drabbas av markanta tillbakagångar. Ofta förekommer dessa fluktuationer
i relativt regelbundna cykler. Se exempelvis Haggett 2001, sid 181 och Bäck m
fl 1992, sid 31. Tillgången på föda, klimatvariationer och konkurrensen mellan
olika arter är några av de vanligaste förklaringsvariablerna.
För ladusvalorna som ofta bygger sina bon i sjöbodar eller liknande
byggnader (Gidstam och Wahlin 1994, sid 185) började en negativ utveckling
redan under 1990-talet förmodligen i första hand på grund av minskad tillgång
på mygg och andra insekter inom strandzonen.
Man kunde även observera en minskning i antalet måsfåglar under
1990-talet. Ännu mer markant var det faktum att knölsvanarna som tidigare använt Långalmsfjärden som mellanlandningsstation under sina flyttningar upphört med detta beteende under slutet av 1990-talet. En orsak till detta kan vara
att vattenvegetationen alltmer började breda ut sig och täcka stora delar av Långalmsfjärdens tidigare öppna vattenyta vilket väsentligt torde minska svanarnas
möjligheter att öva start och landning inför sina fortsatta färder. Det typiskt högljudda ”klapprandet” på vattenytan under höstarna har således i stort sett upphört
i takt med att algerna bredde ut sig som en tjock matta från slutet av 1990-talet.
Man kan tolka förändringarna som en begynnande biologisk utarmning och i viss mån likna situationen vid vad som tecknades i Rachel
Carsons epokgörande bok ”Tyst vår” från år 1963. Ett av skälen till varför de
som bor runt vattensystemet velat förverkliga Tuppagrensprojektet har varit just
att motverka denna nedåtgående spiral inom djurlivet.

111
Under de två år som gått efter det att muddringen genomfördes i farlederna har vi kunnat observera flera relativt stora förändringar. Antalet andfåglar såsom skrakar, knipor, gräsänder etc har ökat markant. Storskraken är en
verklig fiskespecialist vars långa överkäke har små tandliknande hullingar som
underlättar fångsten. (Bergström och Lundevall 1996, sid 62.) Knipan lever i
huvudsak på små kräftdjur, insekter etc. Ändernas föda består i huvudsak av
växter. Skäggdoppingen har ökat i antal de senaste åren. Doppingen kräver jämförelsevis öppna vattenytor och dess föda består uteslutande av småfisk.
(Bergström och Lundevall 1996, sid 28.) Antalet hägrar har ökat i Långalmsfjärden. De har i första hand fisk och i andra hand grodor och smådjur på
menyn. (Imby 2004, sid 32.) Antalet knölsvanar som lever i vattensystemet
under hela den isfria delen av året har också ökat efter muddringen och svalorna
har återvänt.
Antalet fiskgjusar som lockats till Långalmsfjärdens vattensystem
har ökat. Dessa äter uteslutande fisk i första hand braxen, mört och gädda.
(Gidstam och Wahlin 1994, sid 65.) Antalet havsörnar som vistas i Långalmsfjärdens omgivningar har också ökat markant. Örnarnas föda består främst av
fisk men också as, sjöfågel och smärre däggdjur. (Imby 2004, sid 65.) Mycket
talar för att tillgången på föda ökat inte bara inom undersökningsområdet utan
även ute i havsbandet. Uppenbart utgör Långalmsfjärdens vattensystem en god
levnadsmiljö för många fåglar.
Hackspettfågar såsom gröngöling och större hackspett har däremot
inte förändrats i antal. Detsamma kan sägas om många rovfåglar och småfåglar
som lever i blandskogen kring vattensystemet. Ormvråkarnas föda består av
smågnagare, fåglar, grodor, ormar etc. Duvhökarna har liknande val av föda
exempelvis smågnagare och fåglar. Man kan konstatera att det finns god tillgång
på sådan föda och att dessa rovfåglar inte förändrats i numerär.
Exempel på vanliga småfåglar är bofinkar, domherrar, flugsnappare,
kungsfåglar, lövsångare, rödhakar, sädesärlor, talgoxar, trastar etc. Reviren
genomgår visserligen oupphörligen förändringar alltefter som fåglarna finner
nya häckningsplatser respektive att deras tillgång på föda förändras. Men
numerären är i stort sett densamma idag jämfört med för 10-20 år sedan.
Måsar och tärnor har inte förändrats nämnvärt i antal under 2000talet. De lever i första hand på fisk men konkurrensen om fisk har ökat.
En del fåglar tillhörande samma familj eller släkten har relativt väl
avgränsade revir medan andra har överlappande revir. Därtill kommer avgränsade och/eller överlappande revir för fåglar av olika ordning. Jämför
exempelvis Haggett 2001, sid 511. Denna principiella struktur ur revirsynpunkt
har inte förändrats över tiden.
En viktig slutsats man kan dra med hänsyn till det ovanstående är att
de fågelfamiljer som främst lever på fisk eller andra vattendjur men även en del
fåglar som lever av vattenväxter har ökat i antal efter muddringen. Dessutom
tycks de rovfåglar som lever på fisk och/eller sjöfågel blivit allt vanligare i
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Långalmsfjärdens närmiljö. Det förefaller däremot som om de fåglar som
förekommer i strandzonen och som lever av insekter främst myggor ha minskat
något. Det tycks inte ha skett några påtagliga förändringar i fågellivet en bit från
strandzonen.
Fisklivet i vattensystemet
Av kapitel 2.1 framgick att de för mänsklig konsumtion viktigaste fiskslagen
inom Långalmsfjärden såsom ål, gös, gädda och abborre antingen försvann eller
successivt kraftigt minskade i frekvens och storlek under 1980- och 1990-talen.
Däremot ökade antalet fiskar som är mindre värdefulla ur ett fritidsfiskeperspektiv respektive ur ett konsumtionsperspektiv exempelvis braxen. Det fanns
vid projektstarten år 1999 en förhoppning om att en muddring skulle återställa
den forna artsammansättningen.
Man kan idag konstatera att förekomsten av relativt stor abborre,
som fångas med nät, på mete eller med hjälp av kastspö, ökat markant åren 2004
och 2005. De som lagt ut nät kunde redan våren 2004 åter börja få gös. (Bo
Bergström, muntlig information.)
Förekomsten av stor gädda har ökat markant jämfört med tiden före
muddringen. Gäddan är en utmärkt matfisk och fiskas intensivt. Den har också
ett relativt stort ekonomiskt värde men den påverkas av övergödning. Gäddan
vill jaga i klart vatten och trivs således inte i grumligt vatten. I områden där
övergödning har medfört att grönalgerna dominerar finns därför ingen gädda.
(Forsse 1998, sid 17.) Muddringen av kanalerna kan antas få en långsiktigt
positiv effekt på gäddförekomsten.
Man kan slutligen tillägga att skadorna på fångad fisk (fiskpest etc)
tycks ha minskat de senaste två åren. Muddringen har således så här långt haft
en stor positiv effekt på fisklivet i Långalmsfjärdens vattensystem.
Övrigt djurliv i och omkring Långalmsfjärdens vattensystem
Spåren från minkar, som under vintrarna kalasat på fisk inne i båthus och andra
byggnader nära sjön är ungefär lika vanliga efter som före muddringen.
Minkarna trivs uppenbart i närheten av farlederna där det är relativt lätt att ta sig
genom isen i jakt efter föda och de är i den situationen inte särskilt skygga. Detta
kunde vi med egna ögon observera när Länsstyrelsens representanter var på
plats under samrådsgenomgång en decemberdag år 2000.
I skogarna och ängsmarkerna kring Långalmsfjärdens vattensystem
finns ett relativt rikt djurliv i form av ekorrar, harar, rävar, grävlingar, rådjur
etc. Man kan möjligen även påstå att dessa djur blivit mindre skygga under
2000-talet. De senaste två vintrarna har enligt ortsborna även lodjur varit synliga
i området på Klyxen och Fetskär.
För 10-20 år sedan kunde man under dagtid se hundratals fladdermöss hänga i taket i båthusen och man kunde i skymningen se dem i stora
kvantiteter flaxa omkring i strandzonen i sin jakt efter mygg och andra insekter.
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Under 1990-talet försvann dock fladdermössen i stort sett helt inom loppet av ett
par år förmodligen som en konsekvens av det minskade antalet myggor i närheten av vattnet. De använde förr samma boplats och revir som svalorna men
hade en annan dygnsrytm. Under år 2005 har fladdermössen åter varit synliga i
skymningen i strandzonen men i långt mindre antal jämfört med tidigare.
Den förmodligen största förändringen som skett i djurvärlden i norra
Roslagen som helhet är den ökade förekomsten av vildsvin men det är inget som
kan kopplas till förändringar i Långalmsfjärdens vattensystem.
Slutligen kan man konstatera att trakten är ovanligt rikt på grodor
och möss vilket i sin tur innebär goda livsbetingelser för ormar (främst snokar)
och olika rovfåglar. Snokarna trivs utmärkt i strandzonen och de syns ofta
simmande i vattnet relativt nära badande människor.
Slutsatser om djurlivet
Vi har, som framgått av det ovanstående, kunnat observera att de fåglar som livnär sig på i första hand fisk markant ökat i antal efter det att farlederna muddrats. Vi har kunnat vidimera genom egna observationer och intervjuer att fångsterna av matfisk ökat efter muddringen. Man kan också notera att livet i omgivningarna kring vattnet inte genomgått några påtagliga förändringar under de
senaste åren.
De förhoppningar som de boende i området haft inför den genomförda muddringen kan alltså anses ha infriats beträffande djurlivet. Om detta är
en tillfällig förändring eller om det är en långvarig förändring återstår att se.
Med hänsyn till de normala variationer som brukar förekomma i djurvärlden och
som påpekades redan i inledningen till detta delkapitel kan det mycket väl vara
så att muddringen bara råkat sammanfalla med andra förändringar. Ur det
perspektivet vore det en fördel om den dokumentation som utförts åren 20002005 kunde fortsätta under ytterligare minst 3-5 år.

5.4.

Effekterna på vegetationen

Vi kan konstatera att drygt 99 % av vattensystemets stränder var bevuxna med
bladvass av varierande bredd från stranden räknat vid tiden före muddringen.
Situationen har i detta avseende inte förändrats efter muddringen. Vassen har
ungefär samma utbredning idag och växer till ett medeldjup av 170-200 cm. Där
bottnen är långgrund blir bestånden av vass bredare och vice versa. I kanalerna
hotade bladvassen varje år att täcka hela farleden särskilt efter ett regn. Farledernas kanter måste ett par gånger per år beskäras för att man ska kunna förhindra
en återkolonisation av bladvass.
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Foto 22. Före muddringen minskade vattnet successivt i attraktivitet på grund
av en del vattenväxters expansion och flytande alger. (Foto: L. Bäck 2001.)

Foto 23. Bottnen vid stränderna är bevuxen med svårgenomträngliga
vassbestånd vilket utgör ett hinder för diverse fritidsaktiviteter. (Foto: L. Bäck
2001.)
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I kanalerna kunde man tidigt under våren 2004 vid en okulärbesiktning se på vilka ställen muddringsmassorna deponerats. Det tog ett par
veckor längre än normalt innan man även på dessa platser kunde se hur ny vass
började växa upp genom lermassorna och i mitten av sommarsäsongen var det
svårt att se någon skillnad i vassbestånden. Om man jämför med andra platser
där man dumpat tidigare muddringsmassor bestående av en relativt stor kvantitet
lera och dy kan man förvänta sig att det på sikt etableras lövskog på de nya
muddringsmassorna. Det gäller i synnerhet där muddringsmassorna lagts i nära
anslutning till strandzonen som fallet är i vissa delar av Tuppagren. Erfarenhetsmässigt vet man att det normalt tar 5-10 år innan denna trädvegetation har blivit
så hög att den märkbart påverkar landskapsbilden. På sikt kan man således räkna
med att ny strandvegetation växer upp och att vi kan åtminstone bitvis få en ridå
med lövträd på norra sidan om kanalerna.
Vi kunde också konstatera att några få vattenväxter bredde ut sig
inom allt större delar av sjösystemet före muddringen. Många andra vattenväxter
hade under en 20-årsperiod försvunnit eller drastiskt minskat i numerär som en
konsekvens av att vissa arter blivit gynnade av den pågående uppgrumlingen.
De alger som förökat sig bildade för varje år i vissa delar av sjösystemet ett allt
mer svårgenomträngligt vegetationstäcke. Högsommaren 2003 täcktes således
större delen av Långalmsfjärden väster om Skyan av ett sådant sammanhängande algtäcke som förorsakade att många båtar fick problem när brytpinnarna
gick av och/eller propellrarna måste ”rensas”. Detta omfattande vegetationstäcke
fanns till stor del kvar under år 2004 men minskade år 2005 i utbredning. Kvar
var bara ett par mindre områden med sammanhängande algtäcken i Långalmsfjärden år 2005.
Den ”algblomning” som i början av 2000-talet bredde ut sig på badplatser och andra delar av sjösystemet när vattentemperaturen börjat överstiga
23-24 grader har inte kunnat iakttas under åren 2004 och 2005.
De som under lång tid fiskat i området har kunnat konstatera att en
del av de bottenväxter som utgjort föda för flera fiskslag i stort sett försvunnit
under slutet av 1990-talet. Förr fanns det exempelvis gott om nate vilket var positivt för många fiskarter men naten har minskat kraftigt i utbredning. Artsammansättningen har således successivt minskat samtidigt som de kvarvarande
växterna markant försvårat fisket med handredskap. Inga påtagliga förändringar
kunde i detta avseende observeras under åren 2004 och 2005. Det är dock ännu
för tidigt att avgöra om muddringen kommer att leda till en ökad biologisk
mångfald eller om den tidigare observerade utarmningen kommit till ett läge där
den är irreversibel.
Den vegetation som förekommer i strandzonen och i blandskogen
runt Långalmsfjärdens vattensystem har inte genomgått några nämnvärda förändringar under de senaste åren. Möjligen kan man säga att några orkidéer
såsom svärdsyssla och tvåblad visat en tendens att öka i antal men detta kan
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självfallet inte ses som en effekt av muddringen av farlederna utan snarare
förklaras av förändringar i väderhänseende, den omgivande vegetationen,
betning och generella miljöfaktorer.

5.5.

Långsiktiga effekter på naturmiljö och landskapsbild

Som framgått av kapitel 1 och 2 har området förändrats markant om man ser det
ur ett långsiktigt utvecklingsperspektiv från det att öarna och fjärdarna växte
fram för flera hundra år sedan till de förändringar som landskapet genomgått
under de senaste 100 åren. För ortsborna är det en realitet att vattensystemet
förändrats liksom livet runt vattnet. Man har sett hur vattenytan krympt och
vattenvegetationen brett ut sig. Man är väl medveten om att fisket förändrats inte
bara i Långalmsfjärdens vattensystem utan även i havet utanför. Torsken som
relativt rikligt förekom i havsbandet fram till mitten av 1980-talet försvann.
Gösen och ålen har också försvunnit från en del vatten där dessa fiskslag
tidigare förekommit. Fritidsbebyggelsen har utvecklats på fastlandet och på
öarna i omgivningarna. Exemplen på förändringar kan mångfaldigas.
Många förändringar kan ses som resultatet av naturliga variationer i
kombination med olika processer som människorna i smått och samhället i stort
påverkat. Man kan se hur en del miljögifter inverkat på fågellivet (exempelvis
havsörnsbeståndet) och på fisken (exempelvis laxen). Man kan för att ta ett
annat exempel spekulera över vad som skulle ha hänt om inte Långalmsfjärdens
vattensystem blivit föremål för muddring. Vattensystemet bestod för 70 - 80 år
sedan av fyra mindre sjöar som visserligen stod i förbindelse med havet men
som också kringgärdades av trösklar av olika höjd. Till slut medförde landhöjningen att det blev allt svårare att passera dessa trösklar.
För att inte bygden skulle dö ut har två muddringar genomförts i
Tuppagren i mitten av 1930-talet och omkring 1960/1961. Storströmmen har
grävts och sprängts vid två tillfällen 1943 och 1980. Kanalerna in mot Rackfjärden har muddrats 1980. Om inte dessa muddringar/sprängningar genomförts
skulle Långalmsfjärden år 2000 i stort sett ha varit en insjö utan förbindelse med
havet utanför under större delen av året. Endast under extrema högvatten skulle
fjärden ha haft förbindelse med havet.
Med hänsyn till utvecklingen stod hushållen i området för ett par år
sedan inför ett vägskäl. Om man inte startat Tuppagrensprojektet och sedan fått
tillstånd att genomföra sina planer skulle landskapet och livsbetingelserna långsamt ha förändrats. Det innebär ur MKB-perspektivet ett ”nollalternativ”.
Betraktar vi bara en av de övergripande landskapsprocesserna – landhöjningen –
skulle Rackfjärden plus vattnet utanför Vargskärets och Klyxens stugområde om
ca 200-250 år bestå av tre små sjöar utan förbindelse med havet. Långalmsfjärden skulle om ca 400-500 år avskärmas från havet och komma att bestå av en
mindre men fortfarande rätt djup insjö mellan Fetskär och Vilan. Vattenytan
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skulle fortsätta att minska i utbredning. De äldre byborna menar att landskapsbilden påtagligt förändrats kring vattensystemet redan under deras livstid.
Dynamiken är dock idag mer komplicerad än ett enkelt och förutsebart landhöjningsproblem. Det många vetenskapsmän idag debatterar är de s k
växthuseffekterna. Flertalet hävdar att en global värmeökning har inletts och att
denna troligen kommer att accelerera under de närmaste 100 åren vilket i så fall
skulle leda till en allmän höjning av havsytan. Vi får således en effekt som kan
motverka landhöjningen. En minoritet bland forskarna hävdar lika bestämt att
den senaste tidens ökade temperaturer endast är en naturlig oscillering och att vi
dessutom tidigare haft markanta brott i utvecklingen. Normalt varierar lufttemperaturen med cykler som kan vara 25 år eller 250 år och därtill förekommer
andra variationer med betydligt längre tidsaxel. Variationerna i temperaturerna
över tiden framgår av en omfattande internationell litteratur. (Haggett 2001, sid
606.)
Förutsatt att majoriteten av världens forskare har rätt kommer detta
att påverka Långalmsfjärden. I en Nationalatlas (SNA, Hav och kust 1992, sid
123) tror man att havsytestigningen fram till år 2050 blir ca 50 cm. I en annan
Nationalatlas menar man att det allt varmare klimatet kommer att leda till en
stigning av havsvattensnivån med 15 – 60 cm fram till år 2100. (SNA, Klimat,
sjöar och vattendrag 1995, sid 170.)
På sikt skulle därmed också vattenomsättningen i vårt undersökningsområde öka. Om vattennivån i framtiden kommer att öka förändras landskapsbilden och vi får kanske om 20-30 år åter samma vattenyta som för 100 år
sedan. Framtiden får utvisa vilka forskare som haft mest rätt i klimatproblematiken och vad som kommer att hända med havsytans nivå och de globala miljöfrågorna.
Det vägval bygden stod inför år 1999 var att anhålla om tillstånd att
fortsätta på den väg som tidigare generationer påbörjat, nämligen att åter muddra
trösklarna mellan de sjöar som ingår i vattensystemet eller att bara avvakta utvecklingen. Med hänsyn till att miljön börjat försämras ur en rad perspektiv
valde de som bor runt vattensystemet att försöka påverka utvecklingen. Resultatet av muddringsarbetet har så här långt varit mycket framgångsrikt ur ett naturperspektiv. Den biologiska utarmningen har kunnat hejdas åtminstone temporärt.

5.6.

Uppföljning av ett aktionsprogram för naturvård

Naturvårdsverket presenterade, som tidigare nämnts, på regeringens uppdrag ett
aktionsprogram för naturvården år 1990. I detta aktionsprogram framhåller man
bl a att de kustnära havsområdena, särskilt skärgårdarna, har utomordentligt stor
betydelse för turism och friluftsliv inklusive jakt och fritidsfiske. (Naturvårdsverket 1990, Natur ´90, sid 65.) De övergripande målen för havsområdena bör
därför vara att vidmakthålla livskraftiga, balanserade populationer, att onaturlig,
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störande syrebrist inte ska få förekomma samt att exploateringar och föroreningar av vattnet inte ska begränsa havsområdenas rekreationsvärden.
Naturvårdsverket knyter samman naturvård och friluftsliv. Man
framhåller därför i aktionsprogrammet att människor skall kunna uppleva ett friluftsliv som ger rika naturupplevelser, förståelse för och kunskap om naturmiljön. Goda mark- och vattenområden skall därför säkerställas för rekreation.
(Naturvårdsverket 1990, Natur ´90, sid 81.)
Vi kan konstatera att Tuppagrensprojektet har möjliggjort vad Naturvårdsverket efterlyst, nämligen skapa sådana förutsättningar att fler kan få ta del
av naturupplevelser. De kan därmed få ökad förståelse för och kunskap om
naturmiljön. Det leder i sin tur till ett rikare liv för människorna.
Naturvårdsverket har i sitt aktionsprogram framhållit att vattenskotrar kan bli ett allt större problem i våra skärgårdar. Hittills har det inte förekommit så många vattenskotrar i Långalmsfjärdens vattensystem men eftersom
dessa är ytgående skulle vi säkerligen snabbt fått en kraftigt ökad frekvens
vattenskotrar i den händelse kanalerna inte hade kunnat muddras. Genom att
projektet möjliggjort en fortsatt båttrafik minskar de risker som Naturvårdsverket visat i sitt aktionsprogram.
En negativ faktor är dock att många motorbåtar åker alltför fort i
farlederna vilket självfallet medför ökad omrörning av mjukbottnarna och ökad
grumling. Se vidare kapitel 7.
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6.

Kulturminnesvården inom
undersökningsområdet

Det här aktuella undersökningsområdet har en intressant kulturhistoria. Den
kontinuerliga utvecklingen, som pågått under årtusenden, kan utläsas i dagens
landskap. Bygden har goda förutsättningar att även fortsättningsvis få uppleva
en ”hållbar utveckling”. I detta kapitel analyseras muddringens effekter på
kulturen och hela det socio-ekonomiska systemet.

6.1.

Den fysiska riksplaneringen

Nya markanspråk under 1960-talet medförde att konkurrensen om vissa markoch vattenområden ökade vilket i sin tur ledde till att konflikter skapades och att
en miljödebatt kom igång. Med anledning härav lade regeringen år 1966
grunden för en fysisk riksplanering (FRP) som startade med ett omfattande utredningsarbete (exempelvis SOU 1971:75 respektive SOU 1979:55) och som så
småningom ledde fram till ett riksdagsbeslut att en ny lag om hushållning med
naturresurserna skulle träda i kraft år 1987. Regering och riksdag betonade samtidigt att en löpande kunskapsinhämtning och beredskap för nya frågor skulle
vara viktiga inslag i den fysiska riksplaneringen. Sedan dess har samhällsplaneringen gått vidare bl a med specialstudier av särskilt känsliga områden
såsom utredningen ”Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden.” (SOU
1996:153 respektive Miljöbalken 1999.)
I den fysiska riksplaneringen kunde man relativt snabbt konstatera
att Östhammars skärgård utgör den nordligaste delen av ett större sammanhängande skärgårdsområde – Stockholms skärgård – där ny miljöstörande industri
inte borde tillåtas. Man ansåg att det är viktigt att tillgängligheten till dessa
attraktiva strandområden förbättras och att stora arealer reserveras för turism och
friluftsliv. (Statens planverk 1981, sid 16.)
Samtidigt borde man se till så att friluftslivet utvecklas hand i hand
med områdets kultur för att inga nya konflikter ska uppstå. Naturen utgör i sin
tur både en bakgrund och skapar förutsättningar liksom begränsningar för kulturen och friluftslivet inom olika områden.
Som redan framgått av kapitel 1 är kultur något som funnits efter
landets kuster i alla tider efter senaste istid och efterföljande issjö i och med att
människan från ”tidernas begynnelse” byggt sin tillvaro på jakt och fiske samt så
småningom även på jordbruk och boskapsskötsel. Industrialiseringen är i dessa
sammanhang en relativt sen företeelse med en glansperiod från 1800-talet fram
till och med 1960-talet. Friluftslivet är något som utvecklats i takt med samhällets allmänna omstrukturering under de senaste 100 åren och som förändrats i
takt med urbaniseringen och andra förändringar i samhället särskilt under 1960och 1970-talen. Kopplingen mellan förutsättningar och utveckling kan åter-
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speglas i klassificeringen av områden av riksintresse för friluftslivet eftersom
dessa områden förutsätts innehålla objekt med höga natur- och kulturvärden.
Olika förändringar i kulturen och friluftslivet exempelvis beträffande
bebyggelse och infrastruktur framträder i landskapsbilden och påverkar naturen i
ett komplicerat samspel. Kulturlandskapet har således successivt omformats och
är ur detta perspektiv dynamiskt. Människan är en central aktör i detta landskap.
(Hägerstrand 1988, sid 17.) Det geografiska mönstret var enligt Hägerstrand
mycket stabilt genom tiderna fram till omkring år 1800. Omarronderingar med
olika skiftesreformer, nyodlingar och sjösänkningar, olika former av infrastruktursatsningar är några av de mest framträdande elementen som under de senaste
ca 200 åren påverkat kultur- och naturlandskapet.
I en artikel i ”Mark och vatten år 2010” menar Wijkander att det
gäller att bevara det kulturella landskapets mångformighet, dess historiska
dimension och dess rikedom på betydelser. Samtidigt måste man lära sig inse
och förstå att ett levande landskap hela tiden måste vara föränderligt dvs att det
måste kunna utvecklas i harmoni med utvecklingen av samhället i övrigt. Tillvaron är således aldrig statisk och man får inte, som många för ett par decennier
sedan ville, lägga en död hand över kulturarvet. Wijkander menar att fokus bör
läggas på frågeställningen vilka de viktigaste ”betydelsebärarna” är och vad som
kan göras för att motverka en kulturell utarmning särskilt i områden som är av så
kallat riksintresse. (Wijkander 1988, sid 252.)
Men när man särskådar litteraturen finner man att så gott som alla
skrifter om kulturlandskapet och allt tal om betydelsen av ett ”öppet landskap”
fokuserar på markobjekt. Mer sällan fäster man intresset på vattenobjekt respektive på kopplingen mellan land och vatten. Beträffande Söderön med omgivningar är det viktigt att förstå detta samspel mellan land och vatten. Vilka formelement talar vi då om? Vilken tillkomsthistoria, förändring, utveckling eller
stagnation gäller för dessa olika formelement var för sig respektive i relation till
varandra? Hur kan detta landskap komma att förändras över tid och rum?
Kommer den nu genomförda muddringen av vattensystemets farleder att spela
någon roll i detta sammanhang och i så fall under hur lång tid framöver?

6.2.

Markanvändningen med exemplet Långalma by

De skiftesreformer som passerat revy under 1700-och 1800-talen inklusive de
olika jordbruksreformer som lanserats de sista 50-60 åren har alla haft ett ovanifrånperspektiv och är således något som samhället bestämt för sina medborgare.
Det har lett till konflikter och förändringar i kulturlandskapet. Motsättningarna
har i första hand rört markanvändningen.
Den stora förändringen som skedde från slutet av 1950-talet till
slutet av 1970-talet hade i princip ett underifrånperspektiv i så måtto att enskilda
sålde av mark för fritidshusändamål men, och det är viktigt att påpeka, man
behöll det traditionella ägandet över fiskerättigheterna. Samtidigt har samhället
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infört en rad nya lagar och förordningar enligt traditionellt ovanifrånperspektiv.
Vi fick den s k ”strandlagen” 1962 som inskränker på hemmansägarnas möjligheter att sälja mark i särskilt värdefulla strandmiljöer. Vi har fått klassificeringar
av riksintressen och ”skyddslagar” på vilka man kan se både positivt och negativt beroende på hur de utformas. Vi har i mitten på 1980-talet fått nya fiskerilagar som urholkat byalagens rättigheter och inkomster i samband med försäljning av fiskekort. Vid de ovan relaterade intervjuer som Ankre (2001 respektive 2002) genomfört framhåller följdriktigt några ortsbor att man upplever en
del lagar som obefogade och negativa ur ett ägandeperspektiv.
Slutsatsen blir därför att de motsättningar som kunnat observeras i
huvudsak beror på myndigheternas agerande och de är starkt kopplade till hur
man ser på ägandet till mark och vatten. Det finns samma typ av konfliktsituation i kustmiljöer som i fjällmiljöer och med likartade orsak-verkansamband.
(Jfr Bäck m fl 1992.)
De intervjuer som genomförts inom ramen för detta projekt (Ankre
2001 och 2002) visar att man i flera fall planerar att låta söner och döttrar ta över
de kvarvarande jordbruksfastigheterna i bygden. Det är en grundläggande förutsättning för att traditioner och livsstilar ska leva kvar. I en del fall kommer de
framtida fastighetsägarna att ha andra yrken än som jordbrukare och därför kan
man räkna med att jordbruket kommer att skötas av personer som arrenderar
marken.
Eftersom det var Långalma by som tog initiativet till Tuppagrensprojektet och på grund av att vattnet alltid spelat en central roll i bygdens kultur
så kan man räkna med att de muddringar som nu utförts på sikt kommer att
hjälpa bygden att överleva som kulturbygd. Det faktum att byns innevånare
långsamt går över till andra yrken medför att man troligen i ännu högre grad än
tidigare uppskattar möjligheterna att utnyttja vattnet i rekreationssyfte. Man får i
detta sammanhang inte heller glömma bort att många ortsbor har släktingar och
vänner bosatta i övärlden nordost om Söderön och vattnet är i det fallet av stor
betydelse när det gäller att uppehålla de personliga kontakterna.
Man kan å ena sidan inte se några påtagliga förändringar ur ett kulturperspektiv under den korta tid som förflutit sedan muddringen. Å andra sidan
har Tuppagrensprojektet fört folk samman och skapat förutsättningar för ett
långsiktigt traditionellt utnyttjande av kulturlandskapet. Idag finns större möjligheter till en ”hållbar utveckling” för bygden än för några år sedan.

6.3.

Vattnet som ett kulturlandskap

Som redan framgått av kapitel 1 har Långalmsfjärdens vattensystem åtminstone
två viktiga kulturobjekt att så vakt om. Det ena rör de objekt som hör samman
med vattensystemets framkomlighet. Det andra objektet av högt kulturellt värde
rör dess naturresurser främst fisket och i andra hand vassen. För att bedriva fiske
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har man bl a anlagt byggnader i form av båthus/sjöbodar och hamnar/båtplatser.
Många av dessa anläggningar har renoverats under 2000-talet.
Objekt kopplade till framkomligheten.
Vattensystemets framkomlighet kan ur kulturhistoriskt perspektiv i sin tur delas
in i två komponenter. Den första är de s k ”rysshinder” som en del anser ha
kommit till i samband med de ryska härjningarna år 1719 men som andra
numera anser vara betydligt äldre än så och som snarast vittnar om hinder som
tillkommit långt tidigare. Se kapitel 1 och 2. I viss mån kan dessa hinder liknas
vid stengärdesgårdarna på land i syfte att förhindra djur att komma in på åkermark respektive forntida ringmurar som anlagts till skydd mot inkräktare kring
byar och städer.
Det innebär att det idag är ännu viktigare än för ett par decennier
sedan att Långalma tuppa verkligen bevaras och att farleden hålls i sådant skick
att detta kulturminne kan beskådas. Det borde ligga i de kulturvårdande
myndigheternas intresse att detta kulturobjekt märks ut och beskrivs så att det
inte röner samma öde som Tuskö täppa. Vad Tuppagren vattenvårdsförening
kunnat göra är att se till att grävmaskinen inte skadat stenhindret i samband med
muddringsarbetet.
Den andra aspekten på framkomligheten som kulturbärare är det
faktum att kanalerna muddrats i flera omgångar först med handkraft och sedan
med olika former av grävmaskiner och sprängningar. Flera generationer har således lagt ned mycken möda på att se till att vattnet inom undersökningsområdet
ska ha samma förbindelse med havet som det alltid haft under den tid människor
levt i trakten, oavsett om detta engagerat en bofast befolkning eller personer som
har fritidshus i området på marker som köpts av traktens fastboende.
Objekt kopplade till fisket som resurs.
För att återknyta till skriften ”Bygd att vårda, 2 kulturminnesvårdsprogram för
Uppsala län” (1984) så framhåller man där att Långalma bys samfällda båthusplats eller ”Gistvall” där man kunnat torka och förvara fiskeredskap och härbärgera sina båtar är av stort kulturhistoriskt värde. Samtidigt vet vi idag att antalet byggnader minskat markant sedan 1700-talet och att många byggnader
ersatts med nya ända fram till dess att kulturminneslagarna satte stopp för en
fortsatt ”omstrukturering”. Gistvallen har fortfarande en viktig funktion som
kulturbärare för de människor som bor i omgivningarna. De muddringar som nu
utförts i vattenlederna gör det möjligt att bevara den samfällda båthusplatsen och
dess funktion för kommande generationer.
Ett annat kulturobjekt som tyvärr gått ur tiden är notfisket. Som vi
belyst i kapitel 2 har ortsborna fram till slutet av 1940-talet bedrivit notdragning.
Detta fiske var reglerat på ett likartat sätt som för åkermarken enligt ett skiftessystem som uppenbart varit vanligt i dessa delar av Roslagen. Ur kulturhistorisk
synvinkel vore det av stort värde om detta system noga kunde dokumenteras och
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beskrivas. Som ett resultat av de muddringsprojekt som genomförts har en första
dokumentation och kartering genomförts av ortsborna Walter Mattsson och Bo
Bergström. Se kapitel 2.
Vassens betydelse som kulturbärare
Man kan i detta sammanhang konstatera att vassen tidigare betraktats som en
resurs i så mån att den använts för taktäckning. Det exemplifieras tydligt på
Gistvallens sjöbodar där man nyligen lade om vasstaken. En person i Långalma
by för denna hantverkstradition vidare. Numera är det så dyrt att lägga vasstak i
jämförelse med taktegel, plåttak eller papptak att det i stort sett endast är hus av
mycket höga kulturhistoriska värden som ersätts med nya vasstak.
Vassen i Långalmsfjärden har även använts till foder åt boskapen
och har således ett tvåfaldigt historiskt värde som kulturbärare. Bo Bergström
berättar hur han väl minns att hans mor tog hand om vassen medan den var grön
för utfodring åt korna. (Intervju med Bo Bergström i augusti 2005.) Där djuren
betade nära stranden kunde de själva gå ut en bit i vattnet och äta av vassen. Så
var fallet på många ställen runt Långalmsfjärdens vattensystem och i de gamla
havsbottnarna vilka tidvis är översvämmade. Vassen hade en sälta som var bra
för djuren. Man kan i detta sammanhang göra en jämförelse med det särskilt
attraktiva fårkött som idag kan erhållas i andra kustnära regioner och som under
det sista året uppmärksammats i massmedia.
Man kan idag konstatera att vassen för länge sedan förlorat sin
tidigare roll som kulturbärare i Långalmsfjärdens vattensystem.
Sammanfattande analys
För ortsborna är samspelet mellan vattnet och marken omkring vattensystemet
naturligt. De vill att bygden ska fortleva och för det fordras en fungerande infrastruktur. Därför tog Långalma by initiativet till detta muddringsprojekt.
Tuppagrensprojektet har påtagligt förbättrat framkomligheten till
sjöss och dessutom skapat förutsättningar för människor med olika anknytning
till bygden att även fortsättningsvis bedriva fritidsaktiviteter i Långalmsfjärdens
vattensystem. Projektet har hittills haft en stor effekt på hela det socio-ekonomiska systemet och bidragit till att en positiv framtidstro skapats i bygden.
Dessa positiva effekter är förmodligen långsiktiga. Nollalternativet, dvs om
muddringen inte kommit till stånd, hade medfört motsatsen och inneburit att en
negativ spiral accentuerats.
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Foto 24.
Båtliv på Långalmsfjärden. I bakgrunden
stävar en gammal
fiskebåt på väg från
Gistvallen ut till havs.
(Foto: E. Bäck 2006.)

Foto 25. De gamla stenhindren i Tuppagren från 1700-talet finns nu
dokumenterade och har i samband med muddringen bevarats åt eftervärlden.
(Foto: L. Bäck 2001.)
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7.

Utvärdering av muddringens effekter på
friluftslivet

Som tidigare nämnts får friluftslivet ofta en undanskymd plats i miljökonsekvensarbetet. Eftersom friluftslivet betyder så mycket för människorna i vårt
undersökningsområde vill vi i stället lyfta fram denna aspekt i ett särskilt
kapitel.

7.1.

Resultaten av två enkätundersökningar

Den för denna rapport aktuella delen av Roslagskusten har utomordentligt goda
förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Med hjälp av svar från enkätundersökningar, intervjuer och direktobservationer har friluftslivets struktur och utveckling från 1990-talet fram till och med år 2005 analyserats.

7.1.1.

Metodik och bortfall

A. 2000 års enkät
Den 3 november 2000 sändes en postenkät ut till 280 hushåll vilka alla var medlemmar i de föreningar som var anslutna till Tuppagrensprojektet. Därav föll 5
hushåll bort på grund av att adressaten inte var anträffbar på den angivna
adressen. En påminnelse sändes ut den 17 november och den 28 december 2000
hade totalt 250 användbara svar inkommit. Det innebär en faktisk svarsfrekvens
på 90,9 %. Ett par svar inkom någon eller några veckor efter det att svaren
bearbetats och ingår därför ej i redovisningen utan räknas med i bortfallet.
Enkäten bestod av 19 frågor på två A4-sidor. Därtill bifogades dels
en karta över området, dels ett missivbrev där bl a syftet med undersökningen
och undersökningens avgränsning redovisades. Frågorna avsåg förhållandena
under år 2000. I några av frågorna efterlystes ett årtal eller en mängdangivelse
exempelvis hur många gånger man under året färdats genom Tuppagren. Flertalet frågor var dock så utformade att respondenterna endast behövde sätta ett
kryss i en ruta för lämpligt svar. Se bilaga 7.
De inkomna svaren bearbetades med hjälp av dataprogrammet Excel
och redovisades i en proseminarieuppsats av Linda Nordgren (2001). Uppsatsen
har rubriken ”Långalmsfjärden. En studie om rekreation”. De siffror som nedan
anges avseende år 2000 är hämtade ur Nordgrens uppsats. Särskilda hänvisningar görs endast sporadiskt i den fortsatta texten där detta kan anses särskilt
motiverat.
B. 2004 års enkät
Den 14 oktober 2004 sändes en ny postenkät ut till 275 hushåll enligt föreningarnas medlemslistor. En påminnelse sändes ut den 1 november. Vi kunde avföra
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8 hushåll eftersom 3 brev returnerats med motiveringen att vederbörande var
avflyttad och ny adress var okänd, 2 returnerades med motiveringen att personen
avlidit, 2 returnerades med motiveringen att hushållet hade två tomter varav en
ej var bebyggd och 1 returnerades eftersom vederbörande ej varit i fritidshuset
under 2004 på grund av sjukdom. Under november fick vi en lista över personer
med anknytning till Långalma by men som inte ingått i de föreningar som
utgjort basen för Tuppagrensprojektet. Den nytillkomna listan år 2004 innehöll
enskilda hushåll med beröring till Långalmsfjärdens vattensystem och som
bidragit till finansieringen av projektet. Till dessa 49 personer med lokalanknytning sändes samma enkät ut den 17 november och en påminnelse den 8
december.
Totalt bestod således 2004 års baspopulation av 316 hushåll. Den 26
januari 2005 hade totalt 295 användbara svar inkommit vilket innebär en svarsfrekvens på 93,4 %. Detta är en extremt hög siffra i enkätsammanhang.
Bortfallet bestod av 21 hushåll varav 7 hade adresser i Uppsala, 6 i Storstockholmsregionen och 8 i övriga orter.
Man kan observera en viss regional skillnad såtillvida att de tre stora
stugområdena Söderby-Karlsäng, Vargskäret och Klyxen var och en hade en
svarsfrekvens på ca 90,0 % medan övriga föreningar och de hushåll som fick
enkäten först den 17 november hade en svarsfrekvens på drygt 96 %. En del
hushåll som är åretruntboende i bygden kontaktades i slutskedet personligen av
Bo Bergström från Stenalma vilket naturligtvis påverkade svarsfrekvensen
positivt.
De flesta svarade mycket snabbt på enkäten. Tio dagar efter det att
enkäten sänts iväg hade ca 65 % inkommit med svar och när påminnelsen gick
ut hade redan ca 85 % svarat. Svar fortsatte att komma in upp till en dryg månad
efter det att påminnelsen gått ut. Den höga svarsfrekvensen och de snabba
svaren tyder på ett mycket stort intresse bland de tillfrågade. Det bör dock påpekas att många inte kunnat besvara alla frågor exempelvis på grund av att man
varit sjuk och därför inte kunnat ägna sig åt vattenaktiviteter.
Enkäten bestod år 2004 av 15 frågor på två A4-sidor plus ett missivbrev. Flertalet frågor hade utformats för att direkt kunna jämföras med föregående enkätundersökning. Fokus var år 2004 inställt på att få en uppfattning
dels om effekterna av muddringsarbetet, dels hur de tillfrågade såg på de senaste
årens utveckling. Se bilaga 8.
I viss grad är 2000 och 2004 års enkätundersökningar inte fullt jämförbara i så måtto att vi år 2004 även fått svar från fler ortsbor respektive från
hushåll som har fritidshus inom undersökningsområdet utan att tillhöra någon av
de sju föreningar som varit med om att organisera Tuppagrensprojektet.
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7.1.2.

Resultat av 2000 och 2004 års enkätundersökningar

Ägostrukturen, husens läge och husens nyttjandegrad
Enligt 2004 års enkät var 38 familjer (representerande 102 personer) åretruntboende i trakten medan 257 familjer (representerande 768 personer) hade
fritidshus nära Långalmsfjärdens vattensystem. Det kan noteras att 13 hushåll
svarat att man äger såväl fritidshus som åretrunthus och dessa bokförs här som
åretruntboende. Totalt 7 hushåll har angett att man inte äger hus inom det
stipulerade miniavståndet från vattnet men väl ca 2 – 3 km från vattnet eller i ett
par fall ännu längre bort. Totalt omfattar således populationen 295 hushåll med
totalt 870 hushållsmedlemmar.
Fritidshusen beboddes i genomsnitt av 3,0 personer medan motsvarande siffra för åretrunthusen var 2,7 personer. I genomsnitt har man vistats
86,8 dagar i fritidshusen under år 2004. Variationerna var dock betydande. Se
tabell 7. Svar inkom från 240 fritidshus medan 17 hushåll avstod från att besvara
frågan om utnyttjandegraden. Det är omöjligt att veta om detta berott på att man
inte varit där under 2004 eller om man inte kunnat minnas hur många dagar man
varit där.
Tabell 7. Antalet dagar som fritidshusen utnyttjades år 2004.
Antal dagar
< 30
30-59
60-89
90-119
120-149
150-179
> 179
Ej svar
Summa

Antal fritidshus
31
56
52
34
21
28
18
17
240

Situationen år 2004 beträffande hushållsstorleken var i stort sett densamma som år 2000. Sistnämnda året vistades ca 3,0 personer i genomsnitt i fritidshusen och 2,5 personer i åretrunthusen. Utnyttjandegraden av fritidshusen
tycks däremot ha ökat markant från i genomsnitt 67 dagar år 2000 till ca 87
dagar 2004. Det bekräftar den trend som framkommit vid intervjuer med flera
fritidshusägare i de olika stugområdena. Fritidshusen övergår till att i ökad utsträckning bli mer eller mindre permanent bebodda åtminstone under hela den
isfria delen av året. Den ökade utnyttjandegraden år 2004 kan inte ses som
resultatet av en särskilt bra sommarsäsong. På frågan om aktivitetsgraden har
nämligen många svarat att man anser att 2004 var en dålig sommar vädermässigt.



)RWR  6|GHUE\.DUOVlQJV VWXJI|UHQLQJ KDU GHQ VW|UVWD EnWKDPQHQ LQRP
XQGHUV|NQLQJVRPUnGHW PHG FD  EnWSODWVHU 3n ODQG KDU PDQ EO D HQ
VDPOLQJVORNDORFKVLPEDVVlQJ )RWR/%lFN 

)RWR  , |VWUD RFK FHQWUDOD GHODUQD DY /nQJDOPVIMlUGHQ ILQQV I\UD
EU\JJRUKDPQDU PHG  EnWSODWVHU IOHUD HQVNLOGD EU\JJRU RFK HWW VWUDQGSDUWL
PHGHWWWDOEnWOlQQLQJDU )RWR/%lFN 
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Enligt 2000 års enkät hade 9 % av hushållen lånat eller hyrt ut sitt
hus och medeltalet för lånet/uthyrningen låg på 10 dagar dvs totalt ca 230 dagar.
Det är uppenbarligen så ovanligt att man lånar eller hyr ut sitt hus att frågan inte
ansågs vara värd att upprepas i 2004 års enkät. Detsamma kan sägas om hushållens tillgång till bilväg fram till fastigheten. I 2000 års enkät var det endast 34
respondenter som svarade att man inte hade tillgång till bilväg. Inget har hänt
som påtagligt kan ha förändrat den siffran och därmed behövde vi inte upprepa
den frågan år 2004.
Avseende hemortstillhörighet kan man dela upp 2004 års population
på två grupper; fritidshusägarna respektive de permanentboende/ortsborna.
Bland de 257 fritidshusägarna var 141 hushåll (55 %) skrivna i Uppsala län
mestadels i Uppsala kommun, 94 bodde i Stockholms län, 8 i Gävleborgs län, 6 i
Västmanlands län och 8 i övriga län. Man kan konstatera att situationen i detta
avseende inte förändrats nämnvärt under de senaste åren. Majoriteten kom även
år 2000 från Uppsala eller Stockholms län.
En fråga i 2004 års enkät gällde hur länge familjen varit ägare till
fastigheten (åretrunthuset eller fritidshuset). Resultatet blev mycket varierande.
Som framgår av tabell 8 är det relativt få familjer som ägt fastigheten i mer än
50 år men fördelningen på nyförvärv är relativt jämnt fördelad från 1960-talet
fram till 2004.
Tabell 8. Årtal för husägarnas förvärv av fastigheterna enligt 2004 års enkät.
Årtal för förvärv

Antal fastigheter

Före år 1950
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2004
Ej svar
Summa

6
11
41
67
57
67
31
15
295

I genomsnitt hade fastigheterna ägts i 24 år enligt 2004 års enkät.
Räknar man bort de som angett att man förvärvat fastigheten perioden 18611930, vilket torde innebära att fastigheten gått i arv, blir genomsnittsvärdet
beträffande fastighetsinnehavet ca 22,4 år. Medelvärdet i 2000 års enkät var 20
år. Det sker således alltid en viss förnyelse i ägargruppen samtidigt som flertalet
hus uppenbarligen hade samma ägare vid båda undersökningstillfällena.
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I 2000 års enkät frågade vi efter ägarnas ålder och den låg i medeltal
på 57 år. Denna fråga utgick i 2004 års enkät men om vi utgår från svaren på
frågan om fastighetsförvärvet kan man räkna med att resultatet skulle ha blivit
en medelålder på 60-61 år om frågan hade upprepats år 2004.
På en fråga angående innehav av båtplats år 2004 svarade 268 fastigheter ja, 25 nej och 2 besvarade inte frågan. Sammantaget 255 fastigheter kunde
dessutom precisera avståndet mellan huset och båtplatsen. Bortfallet på denna
fråga var 40 hushåll. Se tabell 9 nedan. I genomsnitt var avståndet mellan huset
och båtplatsen 601,2 meter år 2004. Fluktuationerna var dock mycket stora och
16 hushåll hade enligt enkätsvaren mer än 2,0 km till sin båtplats.
Tabell 9. Avståndet mellan bostaden (fritidshuset) och båtplatsen år 2004.
Avstånd
i meter
0-99
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699

Antal
Hushåll
45
40
33
33
14
20
9

Avstånd
i meter
700-799
800-899
900-999
1000-1499
1500-1999
2000Ej svar
Summa

Antal
hushåll
13
9
4
11
8
16
40
295

I 2000 års enkät frågade vi dels om hushållet hade sjö- eller strandtomt, dels hur långt man hade till badplats/båtplats. Endast 38 respondenter
svarade vid detta tillfälle att de hade sjö- eller strandtomt. Övriga 212 hus låg
alltså mer eller mindre långt från vattnet. I genomsnitt hade de hushåll som
besvarade 2000 års enkät ca 429 meter till sin badplats/båtplats. Det är väsentligt
kortare än vad som framkom i 2004 års enkät och förklaringen till detta står att
finna i det faktum att det är fler ortsbor som ingått i 2004 års enkät. Räknar vi
bort de hushåll i 2004 års enkät som svarat att man har mer än 2 km till bad/båtplats blir avståndet för de resterande ca 405 meter. Differensen mellan år 2000
och år 2004 beror på variationer i bortfallet och på det faktum att några år 2004
angett att man på grund av bl a sjukdom inte haft kvar sin båtplats.
Svarspopulationens aktiviteter
En enkätfråga gällde vilka vattenrelaterade aktiviteter som familjerna ägnat sig
åt under år 2004. Som framgår av tabell 10 är det tre aktiviteter som dominerar
nämligen att bada, att åka motorbåt och att fiska. Minst populärt var att segla
och att vindsurfa.
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Tabell 10. Frekvensen vattenrelaterade aktiviteter år 2004. (Inom parentes 2000
års värden.)
Frekvensen
Aldrig
1-3 gånger
4-10 gånger
11-30 gånger
> 30 gånger
Summa

Bad
32,5 (36)
16,9 (16)
15,3 (20)
19,0 (15)
16,3 (13)
100,0 %

Frekvens

Segling

Aldrig
1-3 gånger
4-10 gånger
11-30 gånger
> 30 gånger
Summa

Motorbåt
23,0 (19)
8,8 (7)
22,7 (23)
25,8 (31)
19,7 (20)
100,0 %

Rodd
Kanot
63,1 (62) 89,5 (88)
14,2 (12) 5,4 (7)
13,9 (17) 3,0 (4)
6,8 (6)
1,4 (1)
2,0 (3)
0,7
100,0 %
100,0 %

VindVattensurfing
skidor
94,6 (96) 96,3 (95) 87,8 (88)
3,1 (3)
1,7 (4)
3,7 (5)
2,0 (1)
1,3 (1)
5,8 (6)
0,3
0,7
2,7 (1)
0
0
0
100,0 % 100,0 %
100,0 %

Fiske
32,5 (25)
15,2 (15)
24,1 (24)
18,0 (24)
10,2 (12)
100,0 %

Man kan också notera att 18 hushåll även angett att man ägnat sig åt
andra aktiviteter. Därav har åtta hushåll uppgett att man promenerat och studerat
naturen mer än 30 gånger, tre hushåll har varit flitiga på att åka skidor och/eller
skridskor. I övrigt förekommer sju svar där enstaka andra aktiviteter angivits.
Om man jämför 2004 års värden med 2000 års siffror, vilka anges
inom parentes i ovanstående tabell, finner man; a) att frekvensen bad ökat något,
b) att frekvensen motorbåtsfärder och fisketillfällen minskat något och c) att
övriga aktiviteter endast visar små förändringar.
I 2000 års enkät frågade vi dessutom om ytterligare några aktiviteter.
Man kan därvid notera; 1) att endast 4,4 % av populationen hade ägnat sig åt
jakt, 2) att ca 16 % hade åkt skridsko en eller några gånger, 3) att ca 15 % hade
åkt skidor en eller några gånger, 4) att ca 48 % hade plockat bär 1-10 gånger och
4 % hade plockat bär mer än 10 gånger, 5) att ca 59 % hade plockat svamp 1-10
gånger och ca 7 % hade plockat svamp mer än 10 gånger, 6) att ca 22 % hade
promenerat 1-10 gånger och ca 64 % hade promenerat mer än 10 gånger under
år 2000. Detta säger oss att hushållen inte bara ägnat sig åt vattenrelaterade
aktiviteter utan även varierande aktiviteter i omgivningarna sommar som vinter.
Frågan om dessa landaktiviteter upprepades inte i 2004 års enkätundersökning.
Det kan vara intressant att närmare analysera tre av aktiviteterna.
Därvid har svarspopulationen fördelats på tre områden. Som framgår av tabell
11 nedan så har de hushåll som är nära kopplade till Långalmsfjärden (Lösholmen, Tögen, Fetskär och Stenalma) betydligt högre frekvens paddling och
vindsurfing jämfört med övriga områden. Hushållen tillhörande Klyxens, Varg-
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skärets och Söderby-Karlsängs stugföreningar har i motsvarande grad lägre
aktivitet beträffande paddling och vindsurfing jämfört med genomsnittet. Detta
blir än mer markant om vi ser till de hushåll som angett att de utövat dessa
aktiviteter mer än 10 gånger under sommaren 2004.
Tabell 11. Aktiviteterna fördelade på tre delpopulationer år 2004.
Delområde

Andel av
svaren

1. Lösholmen, Tögen, 28,8 %
Fetskär, Stenalma
2. Långalma
22,7 %
3. Klyxen, Vargskäret,
Söderby - Karlsäng 48,5 %

Andelen
paddlare
58,1 %

Andelen
vindsurfare
54,5 %

Andelen
vattenskidåkare
35,7 %

25,8 %

18,2 %

17,9 %

16,1 %

27,3 %

46,4 %

För ytterligare två av aktiviteterna har frekvensen korstabulerats mot
områdestillhörigheten. En av dessa specialgranskade aktiviteter är bad. Se tabell
12. Av tabellen framgå att Söderby-Karlsäng har en betydlig lägre badfrekvens
jämfört med övriga områden. Ungefär 66 % av dessa hushåll badade aldrig
under 2004 och endast ca 6,5 % badade mer än 10 gånger under säsongen. För
Långalma bys vidkommande hade ungefär 32 % aldrig badat år 2004 samtidigt
som 31 % hade badat mer än 10 gånger. Övriga områden visar relativt hög
badfrekvens och 50-70 % hade badat mer än 10 gånger under säsongen.
Tabell 12. Badfrekvensen fördelat på områden år 2004.
Område

Aldrig

Tögen
3
Fetskär
1
Lösholmen 5
Stenalma 0
Klyxen
3
Vargskäret 1
Söderby 61
Långalma 22
Summa
96

1-3 ggr

4-10 ggr

11-30 ggr > 30 ggr

Antal svar

2
2
7
1
0
6
16
16
50

4
1
4
5
3
9
9
9
44

5
1
7
7
8
12
6
11
57

22
10
34
17
20
32
92
68
295

8
5
11
4
6
4
0
10
48

En annan aktivitet som specialgranskats är fisket. Resultatet redovisas i tabell 13 nedan. Även i detta avseende särskiljer sig Söderby-Karlsäng
med en mycket låg fiskeaktivitet jämfört med övriga områden. Den högsta
frekvensen fiske noteras för Fetskär, Stenalma och Klyxen.
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Tabell 13. Fiskefrekvensen fördelat på områden år 2004.
Område

Aldrig

Tögen
3
Fetskär
0
Lösholmen 10
Stenalma 1
Klyxen
1
Vargskäret 6
Söderby 45
Långalma 26
Summa
92

1-3 ggr

4-10 ggr

11-30 ggr > 30 ggr

Antal svar

4
0
5
0
4
8
17
8
46

5
4
9
8
4
10
20
14
74

6
3
5
5
6
5
8
14
52

22
10
34
17
20
32
92
68
295

4
3
5
3
5
3
2
6
31

Ett par frågor år 2004 gällde om man ökat eller minskat frekvensen
avseende någon eller några av sina aktiviteter i området. Totalt svarade 76 hushåll att man ökat aktivitetsgraden. Därav angav 19 hushåll två alternativ och 1
hushåll angav tre alternativ. Vi fick således totalt 96 alternativ på denna fråga.
Sammanlagt 111 hushåll hade minskat sina aktiviteter, 39 hushåll
angav två alternativ och 9 hushåll angav tre alternativ dvs totalt 159 noteringar
om minskad vattenrelaterad aktivitet. Resultaten redovisas i tabell 14. Av tabellen framgår att mellan 21 och 28 hushåll åkt mer motorbåt, fiskat mer och badad
mer än tidigare. Å andra sidan var det ännu fler, mellan 31 och 49 hushåll, som
minskat frekvensen motorbåtsfärder, bad och fiske.
Anmärkningsvärt många angav att de minskat alla former av vattenaktiviteter. Inte mindre än 49 hushåll hade minskat frekvensen båtturer och 43
hushåll hade badat mindre 2004 jämfört med 2000. I några enkätsvar har man
hänvisat till att det var dåligt väder under den tid familjen var i fritidshuset. För
andra hushåll har sjukdom eller dödsfall angetts som förklaring och i tre fall har
man angett att den minskade aktiviteten berott på båt- eller motorstölder.
Tabell 14. Aktivitetsutvecklingen år 2004 jämfört med åren 2001-2003.
Aktivitet
Motorbåt
Bad
Fiske
Alla vattenaktiviteter
Vattenskidor
Paddling/kanot
Övrigt
Summa aktiviteter

Ökad aktivitet
27
21
28
4
3
3
10
96

Minskad aktivitet
49
43
31
13
6
5
12
159
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Foto 28. Det strömmande vattnet lockar såväl fisken som fiskare till
Storströmmens utlopp i Långalmsfjärden. Mete efter stor abborre är populärt
under hela sommarsäsongen. (Foto: L. Bäck 2000.)

Foto 29. Båttrafiken på Långalmsfjärden är tidvis relativt livlig. (Foto: L. Bäck
2000.)
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I den tidigare enkäten (år 2000) försökte vi se tillbaka i tiden och
frågade efter hur aktiviteterna förändrats under 1990-talet. Av de personer som
besvarade frågan angav många att man minskat frekvensen beträffande alla
vattenrelaterade aktiviteter såsom rodd, kanot, segling, bad, motorbåtsfärder,
fiske. (Nordgren 2001, sid 24-25.) Utvecklingen tolkades då dels som ett resultat
av att genomsnittsåldern bland populationen ökat, dels att vattenkvaliteten försämrats vilket främst påverkat badandet och fiskandet.
I 2000 år enkätundersökning frågade vi också om såväl frekvensen
olika vattenrelaterade aktiviteter som landaktiviteter och studier av växter, djur
och kultur. Man kan därvid, som ovan nämnts, påpeka att majoriteten flitigt
ägnade sig åt promenader. Beträffande en fråga om växtligheten blev svaret att
man framför allt studerat orkidéer men också mossor, lavar, örter och ängsblommor. Beträffande djurlivet var fågelskådning vanligast. De arter man oftast
nämnde i enkätsvaren var havsörn och fiskgjuse. Andra djur som nämns är
rådjur, älgar, grävlingar, paddor, rävar, illrar, minkar, harar, ekorrar samt lodjur
Även tamboskap som kor och får anges som alternativ. Beträffande kulturobjekt
nämndes ofta Gistvallen men även gruvhål, det äldre odlingslandskapet, ruiner,
gravar och hus.
Trafiken genom Tuppagren och Storströmmen
En fråga i 2004 års enkät handlade om antalet passager genom Tuppagren. Svar
inkom från 277 hushåll medan 18 utelämnat denna fråga. Sammantaget registrerades 1 916 passager genom Tuppagren dvs 6,9 per hushåll. Totalt 29 % av de
hushåll som svarat hade aldrig åkt genom Tuppagren, 39 % hade åkt 1-9 gånger
genom kanalen, 19 % angav 10-19 gånger, 7 % angav 20-29 gånger och 6 %
noterade mer än 30 passager genom Tuppagren under år 2004. Åtminstone ett
par av de hushåll som inte besvarat frågan kan med hänsyn till deras övriga
aktiviteter respektive husens läge i förhållande till kanalen dock antas ha åkt
flera gånger genom Tuppagren. Det totala antalet passager kan därför beräknas
till i runda tal 2 000 passager under år 2004. Då har vi inte räknat med den trafik
som hushåll utanför undersökningsområdet kan ha genomfört.
Som följdfråga ville vi få information om antalet passager genom
Tuppagren ökat eller minskat år 2004 jämfört med åren 2001-2003. Av svaren
framkom att 101 hushåll åkt fler gånger genom kanalen jämfört med tidigare år.
I totalt 82 fall hade hushållen minskat sin båtaktivitet genom Tuppagren. Övriga
112 hushåll besvarade frågan med ett ”vet ej” vilket innebär att vi antar att de
hade ett i stort sett oförändrat rörelsemönster.
En annan fråga gällde antalet passager genom Storströmmen. Svar
inkom från 274 hushåll medan 21 hushåll utelämnat frågan. De svarande hade
genomfört totalt 3 832 passager genom Storströmmen vilket innebär ett genomsnitt på 14,1 passager per hushåll. Svaren visar på stor spridning. Det innebär att
25 % av de svarande aldrig åkt genom Storströmmen under 2004. Däremot hade
29 % åkt 1-9 gånger, 20 % hade åkt 10-19 gånger, 13 % hade åkt 20-29 gånger
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och 13 % hade åkt 30 gånger eller mer genom Storströmmen år 2004. En analys
av bortfallet dvs de hushåll som inte besvarat frågan leder till att vi tror oss
kunna räkna med ett begränsat bortfall och att det totala antalet passager var
cirka 4 100 om man enbart kalkylerat med de hushåll som finns inom undersökningsområdet. Därtill kommer ett obestämt antal passager utförda av personer
som bor utanför undersökningsområdet men som av olika skäl besökt Långalmsfjärden under år 2004.
Av svaren på följdfrågan om utvecklingen framgår att 49 hushåll åkt
mer genom Storströmmen år 2004 jämfört med åren 2001-2003. Samtidigt
uppgav 125 hushåll att man åkt mindre genom Storströmmen jämfört med åren
närmast dessförinnan. Övriga 121 hushåll svarade ”vet ej” på denna fråga.
Jämför man utvecklingen i Tuppagren med Storströmmen kan man
se att det skett en relativt påtaglig förändring år 2004. Trafiken har ökat i Tuppagren och i motsvarande grad minskat i Storströmmen. Denna omfördelning av
båttrafiken beror förmodligen på att folk varit nyfikna på att se hur det blivit i
den kanal där förändringen jämfört med tidigare kunde förväntas vara störst.
Föregående enkätundersökning avseende år 2000 visade att respondenterna under det året genomförde 4 062 passager genom Storströmmen och
2 399 genom Tuppagren. Det innebär ett genomsnitt på ca 16 passager genom
Storströmmen respektive ca 10 genom Tuppagren räknat per svarande. Då får
man också tillägga att bortfallet var något större i 2000 års enkät jämfört med
2004 års. Av detta kan man dra slutsatsen att frekvensen båtfärder minskat med
ca 10-15 % mellan år 2000 och 2004. Samtidigt kan man se en viss förskjutning
av trafiken eftersom frekvensen passager i Storströmmen endast minskat med 510 % medan minskningen i Tuppagren var 20-25 % under perioden 2000-2004.
Trafiken genom kanalerna är så intressant att frågan om frekvensen
passager genom Storströmmen + Tuppagren korstabulerats mot några andra
frågor. Vi har bl a undersökt om antalet dagar som hushållet varit i undersökningsområdet under år 2004 påverkat frekvensen båtfärder. Frånsett att de som
endast varit i området några dagar generellt sett visar låg aktivitetsgrad så kan
man inte se några påtagliga skillnader inom populationen. De som varit i
området mindre än 30 dagar genomförde i genomsnitt 7,0 passager genom
Storströmmen + Tuppagren medan motsvarande medeltal för de som varit i
området 30-89 dagar var 22,7 passager, de som varit i området 90-149 dagar
noterade 21,0 passager och de som varit i området 150 dagar eller mer noterade
26,5 passager i genomsnitt.
Vi testade också om avståndet mellan bostadshuset och vattnet hade
någon inverkan. Resultatet blev relativt entydigt. Som framgår av tabell 15 visar
de hushåll som har mindre än 50 meter till vattnet en betydligt större båttrafik
genom Storströmmen + Tuppagren jämfört med övriga hushåll och sedan faller
frekvensen med ökat avstånd upp till ett avstånd av 800 meter mellan
bostadshuset och båtplatsen. Att frekvensen åter ökar för avståndsklasserna över
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800 meter beror på att vi här återfinner många hushåll som representerar
Långalma by.
Tabell 15. Förhållandet mellan bostadshusets avstånd till båtplatsen och
trafiken genom Storströmmen + Tuppagren.
Avståndet bostad – båtplats i meter
1 – 49
50 – 199
200 – 399
400 – 599
600 – 799
800 – 999
1000 – 1999
2000 -

Antal passager i genomsnitt/hushåll
54,6
25,1
19,3
15,8
10,0
13,9
15,4
16,2

För det tredje har vi undersökt om avståndet mellan båtplatsen och
Storströmmen + Tuppagren haft någon inverkan på trafiken genom dessa båda
kanaler. Avståndet har här förenklats till hushållets lokalanknytning dvs till
vilken delpopulation man hör i termer av stugområden. Resultatet framgår av
tabell 16.
Tabell 16. Förhållandet mellan lokalanknytningen och trafiken genom
Storströmmen + Tuppagren.
Hushållen i område:
1. Tögen, hushållen öster om Storströmmen
2. Hushållen i Storströmmen
3. Fetskär, hushållen mot Långalmsfjärden
4. Lösholmen
5. Stenalma
6. Klyxen
7. Vargskäret
8. Söderby-Karlsäng
9. Långalma

Antal passager/hushåll
38,1
108,1
32,4
17,4
21,8
23,2
13,9
12,1
15,4

De hushåll som ligger i Storströmmen samt de hushåll som måste
passera genom Storströmmen från Tögen till Lösholmen/Nyhamn har av naturliga skäl en betydligt högre frekvens resor genom Storströmmen jämfört med
andra hushåll. Sedan avtar frekvensen passager genom Storströmmen +
Tuppagren relativt konstant med ökat avstånd mellan båtplatsen och de båda
kanalerna. Lösholmen visar dock en något lägre frekvens och Klyxen en något
högre frekvens mot vad man skulle kunna förvänta. Beträffande Lösholmen är
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det relativt många som inte haft någon påtaglig båtaktivitet under 2004. Flera
hus i det området har också bytt ägare under 2004 och 2005. För Klyxens del är
det fyra hushåll som drar upp genomsnittsvärdet. Undantagen från regeln om
avståndets betydelse kan således förklaras.
Svarspopulationens synpunkter på muddringens effekter
I 2004 års enkät ställdes fem frågor där vi försökte få rätt på hur man upplevt
effekterna av det muddringsarbete som genomförts. Frågor ställdes om hur
framkomligheten, vattenkvaliteten, fisket, djurlivet respektive ”andra saker”
utvecklats år 2004 jämfört med åren 2001-2003. Svaren har sammanställts i
tabell 17.
Tabell 17. Muddringsprojektets effekter år 2004 jämfört med åren 2001-2003.
Har något förändrats? Ja
Framkomligheten
190
Vattenkvaliteten
109
Fisket
38
Djurlivet
27
Övrigt
63

Nej
8
28
46
84
117

Vet ej
92
152
204
176
107

Ej svar
5
6
7
8
8

Majoriteten av de hushåll som haft en uppfattning i dessa frågor
anser att framkomligheten och vattenkvaliteten förändrats. Det bör dock observeras att många inte haft någon uppfattning i dessa frågor.
Av en följdfråga framgår att inte mindre än 95,5 % av de hushåll
som ansåg att framkomligheten förändrats påpekat att framkomligheten ökat.
Därav svarade ca 55 % att ökningen var kraftig. Endast ca 4 % ansåg att framkomligheten var oförändrad och ett enda hushåll ansåg att framkomligheten
minskat något.
Nästan lika positiv var man till utvecklingen beträffande vattenkvaliteten. Totalt ca 70 % av hushållen ansåg att vattenkvaliteten förbättrats
medan ca 20 % ansåg att kvaliteten var oförändrad och ca 10 % ansåg att den
försämrats. Det bör dock observeras att 158 hushåll svarat ”vet ej” eller utelämnat frågan.
På frågan om fisket förändrats svarade 38 hushåll ja, 46 nej och 211
svarade ”vet ej” eller avstod från att ha någon uppfattning i frågan. Bland de
som ansåg att fisket förändrats ansåg 19 att fisket ökat, 7 att det minskat och 12
avgav andra synpunkter. I fem svar påpekades att det blivit en större artrikedom,
särskilt nämndes gösen, i fem andra svar ansåg man att antalet gäddor under fem
kg ökat markant och i två fall svarade man att abborren minskat i antal men ökat
i storlek.
Beträffande djurlivet var det endast 27 personer som ansåg att det
förändrats medan 84 menade att det var oförändrat och 184 hade ingen upp-
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fattning i frågan. De som ansåg att djurlivet förändrats utvecklade frågan med
kommentarerna att det ökat (11 fall) eller att det minskat (4 fall). De personer
som specificerat förändringen svarade exempelvis på följande sätt; fler rådjur
(3), fler havsörnar (2), fler hägrar (2), fler fiskgjusar (1), fler vildsvin (1), fler
kanadagäss (1), fler skarvar (1), färre svanar (2), färre hornugglor (1) och färre
älgar (1). Djurlivet tycks i viss mån ha ökat enligt de enkätsvar som inkommit.
Under rubriken ”andra förändringar” i området döljer sig en brokig
samling av svar. Sammantaget 63 personer tycker att man kan se en del ”andra
effekter” år 2004 och 61 av dessa personer har även preciserat vilka förändringar
man avser. De vanligaste svaren är; generellt sett bättre vattenkvalitet och
klarare vatten (16 fall), ökade hastigheter och mer fartsyndare särskilt i kanalerna (10 fall), tidvis grumligare vatten (8 fall), en positivare, trevligare stämning
bland alla berörda (6 fall), bättre framkomlighet (4 fall), bättre vattengenomströmning (3 fall). Ett par svar påpekar att vattnet ökat i sälta. Tre av svaren
visar på ett belysande sätt den sociala aspekten och de är därför värda att särskilt
citera; A) ”Det är mer öppet. Det är trevligare. Det känns mer som levande skärgård.” B) ”Det råder numera en än mer positiv stämning människor emellan i
och runt detta vattensystem.” C) ”Positiva tankar, glada miner.”
En djupdykning bland enkätsvaren ger vid handen att majoriteten av
de svar som under ”andra effekter” ansett att vattnet blivit grumligare bor i
vattensystemets västra delar främst Söderby-Karlsäng och Vargskäret. Majoriteten av de som svarat att vattnet blivit klarare bor däremot kring Långalmsfjärden, särskilt Lösholmen och Fetskär.
I 2000 års enkät frågade vi hur framkomligheten förändrats mellan år
1990 och år 2000. Totalt 49 % ansåg att framkomligheten förändrats till det
sämre under 1990-talet. Detta har givit upphov till trasiga båtmotorer och att
möjligheterna till ett rikt friluftsliv successivt har minskat. En minoritet (14 %)
ansåg att framkomligheten inte förändrats och 37 % svarade ”vet ej”.
Drygt 58 % angav år 2000 att man var orolig över landhöjningens
effekter och 74 % ansåg att deras syn på området skulle förändras i positiv
riktning om vi skulle få tillstånd att muddra kanalerna respektive beskära vassen
i rännorna. Övriga delar av populationen hade ingen uppfattning i frågan och en
liten del av de personer som svarat var inte särskilt oroade över landhöjningens
effekter. De som var oroade över utvecklingen ansåg att det i framtiden skulle
kunna bli svårare att nå ut till havet och att vattenkvaliteten ytterligare skulle
försämras så att badmöjligheter, fiske och djurliv skulle påverkas och att
området därmed snabbt skulle förlora i attraktivitet och därmed också i värde.
En stor del menade till och med att de allvarligt övervägde att avyttra fastigheten
på grund av försämringarna av natur- och kulturvärdena.
Majoriteten i 2000 års enkätpopulation (53 %) hade ingen uppfattning om vattenkvalitetens utveckling men 43 % svarade att kvaliteten förändrats
och 4 % svarade att den inte förändrats från år 1990. De flesta som svarat ”ja”
på frågan vidareutvecklade sitt svar med att vattnet blivit grumligare och att
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tillväxten av alger ökat. Flera påpekade att efter islossningen kan vattnet lukta
illa och död fisk påträffas vid stranden. Man ansåg att vassen breder ut sig och
att även övriga vattenväxter har blivit allt talrikare.
Även i frågan om fiskets utveckling valde majoriteten (60 %) i 2000
års enkät att svara ”vet ej” medan 29 % ansåg att fisket förändrats och 11 % att
fisket inte förändrats. De respondenter som valt alternativet ”ja” menade att
fiskarter som gädda och abborre minskat i Långalmsfjärdens vattensystem.
Gösen och strömmingen har enligt enkätsvaren minskat och torsken utrotats i
havet utanför Långalmsfjärden. Några påpekade att sår och bölder på fisken blev
allt vanligare under 1990-talet.
Det bör framhållas att en stor del av de personer som inte haft någon
uppfattning om utvecklingen beträffande framkomligheten, vattenkvaliteten och
fisket under 1990-talet köpt fastigheten efter år 1990 och följaktligen av naturliga skäl inte ansett sig kunna besvara frågan vilket medfört en relativt stor andel
svar under rubriken ”vet ej”.
Svarspopulationens syn på vad som borde åtgärdas
I 2000 års enkät frågade vi; ”Anser ni att samhället kan göra något för att
förbättra områdets kvalitet/attraktivitet?” Resultatet blev att 65 % svarade ”ja”,
30 % ”vet ej” och 5 % ”nej”. De som ville att samhället borde göra något för
bygden framhöll att kommunen borde stödja muddringsprojektet. Några respondenter menade också att man borde gräva en kanal från Rackfjärden till Östhammarsfjärden för att öka vattencirkulationen.
I ett par avslutande frågor i 2004 års enkät fortsatte vi på ovannämnda tema och undrade om något kunde göras för att höja traktens
kvalitet/attraktivitet. På frågan om samhället borde göra något svarade 69
hushåll ”ja” och 75 ”nej” medan 142 svarade ”vet ej” och 9 helt avstod från att
besvara frågan. Flertalet av de hushåll som svarat ja på frågan preciserade sin
inställning med att ange bl a följande förklaringar; samhället borde hjälpa till
med fortsatt underhåll av vattenvägarna (18 svar), ge stöd för vassröjning (11
svar), förbättra vägarna i området (7 svar), effektivisera bevakningen för att förhindra stölder (7 svar), ordna bättre badplatser (2 svar) och båtplatser (2 svar).
Därtill inkom 25 svar med vardera en enda specifik synpunkt. En respondent
menade exempelvis att samhället bättre borde stödja bygdegårdsföreningen.
På frågan om Tuppagren Vattenvårdsförening borde göra något
ytterligare svarade 76 hushåll ”ja”, 67 ”nej”, 139 visste inte och 13 avstod från
att svara. De vanligaste förslagen till förbättringsåtgärder var; fortsatt vassröjning (28 svar), fortsatta regelbundna underhåll/muddringar av alla kanaler även
Storströmmen (18 svar), införa hastighetsbegränsning i vattensystemet (11 svar),
förbättra/öka antalet bad- och båtplatser (8 svar), hjälpa till med att organisera
bevakning (7 svar), fortsätta samverka/samarbetet (7 svar), åtgärda vägarna i
området (5 svar). I gruppen ”Övrigt” inkom 10 svar som inte låter sig systematiseras under någon passande gemensam rubrik. Till de mer kuriosa enstaka
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svaren hör; ordna dans och andra aktiviteter i Söderögården, lobbying i kommunen, bygga kanal till golfbanan. En person menade att ”rysshindren” bättre
bör utmärkas så att man inte av misstag åker nära och förstör båtar. Till gruppen
”Övrigt” har vi här också fört de som uttrycker ett tack till projektledningen.
Man kan till detta lägga att det självfallet finns en koppling mellan
att förbättra landvägarna (fler mötesplatser, bredare och asfalterade vägar) och
sjövägarna (bredare och vassfria kanaler). Allt detta är ett utslag för en önskan
om bättre infrastruktur i området så att man lättare kan nå ut i ett område av
riksintresse för såväl naturvården som fisket. Flera personer önskar inte bara
regelbundna och fler vassröjningar per säsong i kanalerna utan även röjning av
vass efter stränderna för att på så sätt förbättra vattengenomströmningen och för
att uppnå en mer omväxlande och vacker landskapsbild dvs en kombination av
skönhetsvärden och tillgänglighetsaspekter. Ett annat problem med vassen efter
stränderna är självfallet att den omöjliggör bad på många platser där det annars
skulle finnas förutsättningar. Vassens utbredning gör också att man inte kan gå
iland för att exempelvis idka naturstudier i de områden som är av riksintresse för
naturvården. Allmänheten uppfattar detta som en vanvård av riksobjektet.
Beträffande vassröjningen kan man konstatera att detta kan bli ett
ökat problem om enskilda personer eller respektive föreningar inte samlar ihop
vassen efter klippningen. Problemen kan punktvis bli stora. I åtminstone ett fall
som inträffade under sommaren 2005 passerade en stor färja med grävskopa i
hög fart genom Tuppagren och fortsatte ända in i Rackfjärden. Effekten blev att
stora vassruggar rycktes loss från kanalkanterna och att dessa vassruggar sedan
flöt omkring särskilt i Rackfjärden och försvårade för båttrafiken tills de kunde
dras upp på land och tas omhand. Den vårdslösa framfarten och den
efterföljande vattenverksamheten medförde en stor miljöpåverkan. Det visar
vikten av att hastigheterna, farkosternas storlek, tidpunkten för aktiviteten etc
anpassas till naturen och människorna i området.
Ett svar från en person med lång erfarenhet från det studerade området och ägare till såväl en jordbruksfastighet som ett fritidshus inom undersökningsområdet kan utgöra en lämplig avrundning på detta delkapitel; ”Va bra att
projektet blev av. Jag är snart 83 år o kanske aldrig kommer ut på sjön mer, men
det är viktigt att hålla vattenvägarna öppna. Satsa på ett fortsatt samarbete runt
fjärden. När man lyckas ro iland ett projekt som muddringsarbetet så borde det
vara möjligt att gå vidare med andra stordåd för gemensam trevnad. En djupdykning i vårt fantastiskt rika historiska arv bland gruvhål, vedplatser, gistvallar
m m. Först en guidad tur 1:a veckan i juli 2005 genom muddrade vikar!” Jämför
kapitel 2.
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7.2.

Båttrafiken under år 2005

Metodik och avgränsning
För att få en uppfattning om båttrafikens omfattning och struktur på Långalmsfjärden under sommarsäsongen 2005 genomfördes observationer med utgångspunkt från Fetskär. Från denna position på Fetskärsstranden kan man se trafiken
på hela östra delen av Långalmsfjärden inklusive passagerna till och från Storströmmen respektive Tuppagren samt stora delar av fjärdens västra delar dvs
vattnet väster om Skyan. Man kan således se i vad mån båtarna kommer från
respektive åker i riktning mot Lösholmen, Nyhamn, Gistvallen eller StenalmaKlyxen.
Observationerna skedde 5 söndagar, 6 måndagar, 7 tisdagar, 7 onsdagar, 2 torsdagar, 2 fredagar och 5 lördagar dvs under totalt 34 dagar. Normalt
började observationerna ungefär kl 8.00 på morgonen och avslutades ca kl 21.00
men i slutet av säsongen avslutades observationerna något tidigare dvs när det
blivit mörkt. Sammantaget observerades båttrafiken under 377 timmar. Vi är
medvetna om att enstaka båtar passerat tidigare under morgontimmarna respektive senare under kvällen och natten men på grund av att det i mörkret inte går
att se båtarnas exakta färdväg eller antalet passagerare har denna trafik inte
räknats. Av ljudet från båtmotorerna att döma är dock trafiken under morgonen
respektive kväll och natt relativt liten.
Om inte annat särskilt anges beskriver vi i det nedanstående endast
den båttrafik som passerar i östra delen av Långalmsfjärden på väg ut ur eller in
genom Storströmmen och Tuppagren. Här räknas således inte båtar som åker
kors och tvärs över Långalmsfjärden för att fiska, åka vattenskidor eller pröva
motorerna. Båttrafiken mellan Fetskär respektive Tögen och fastlandet redovisas
separat i tabell 20.
Båttrafikens fördelning över sommarsäsongen 2005
I tabell 18 delar vi upp sommarsäsongen i 9 perioder för att visa variationerna
beroende på tidpunkt.
Som framgår av tabellen fluktuerar frekvensen båtar mellan ca 7 per
timme under början av juli och inga båtar alls under en del dagar i september.
Genomsnittet för sommarsäsongen 2005 blev ca 2,7 båtar per timme eller ca 30
båtar per dag.
Det maximala antalet båtar under en dag (125 båtar) registrerades
söndagen den 10 juli. Andra toppnoteringar inträffade lördagen den 30 juli (78
båtar), tisdagen den 12 juli (77 båtar), lördagen den 20 augusti (77 båtar),
tisdagen den 5 juli (66 båtar), onsdagen den 6 juli (59 båtar) och tisdag den 2
augusti (59 båtar).
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Tabell 18. Båttrafikens fördelning över säsongen 2005.
Period
11/6-17/6
18/6-20/6
5/7-12/7
24/7-30/7
1/8-8/8
16/8-20/8
24/8-29/8
1/9-10/9
20/9-28/9
Summa

Antal
dagar
3
3
4
3
5
4
3
5
4
34

Antal
timmar
27 1/3
31 ½
47 2/3
38 ½
62 ½
49
35
58 ½
27
377

Antal
båtar
42
101
327
153
131
166
19
64
1
1004

Antal båtar
per timme
1,54
3,21
6,86
3,97
2,10
3,39
0,54
1,09
0,04
2,66

Den isfria tiden är visserligen i dessa vatten normalt från omkring
den 20 april fram till omkring 1 november dvs ca 190 dagar men båttrafiken i
rekreationssyfte brukar egentligen inte komma igång förrän i mitten av maj och
avtar markant under senare delen av september. Den faktiska båtsäsongen består
således av ca 135 dagar. De observationer som utförts kan därför sägas motsvara
ungefär en fjärdedel av båtsäsongen.
Om observationerna motsvarar en fjärdedel av båtsäsongen kan man
beräkna att ca 4 000 båtar passerade Fetskär på väg ut genom eller kom från
Tuppagren + Storströmmen under säsongen 2005. Det skulle i så fall vara
väsentligt mindre än vad som framgår av enkätsvaren avseende år 2004. Minskningen kan delvis förklaras av att många upplevt sommaren 2005 som relativt
dålig ur vädersynpunkt. En annan förklaring kan självfallet vara att vi råkat utföra observationerna under dagar då trafiken varit relativt låg. Valet av observationsdagar bör dock inte påverka det resultat vi erhållit beträffande rörelsemönstret, trafikens fördelning över dagen eller antalet passagerare per båt nämnvärt.
Vi har försökt finna ett mönster i båttrafiken genom att registrera
väderförhållanden och veckorytmen. Man kan observera att trafiken är större
under helger jämfört med övriga dagar. Under lördagar och söndagar registrerade vi således i genomsnitt 50,4 båtar per dag medan det under övriga dagar i
genomsnitt passerade 22,7 båtar per dag. Man kunde också observera att tisdagar uppenbart var en populärare dag jämfört med övriga ”arbetsdagar”. Det
kan i sin tur troligen delvis ses som en effekt av olika väderförhållanden.
Under de dagar då det var soligt utan regn passerade ca 32 båtar i
genomsnitt medan frekvensen minskade under dagar med tidvis regn till ca 23
båtar per dag och under dagar med ihållande regn blev genomsnittet ca 8 båtar
per dag utslaget över hela säsongen. Vinden var en annan faktor som märkbart
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påverkade frekvensen. Under dagar med hård blåst passerade endast ca 11 båtar
per dag jämfört med ca 34 båtar per dag när det rådde vindstilla eller mycket
svag vind.
Frekvensen solskensdagar gav också ett klart utslag. Vid vackert,
soligt väder hela dagarna passerade i genomsnitt ca 46 båtar per dag vilket kan
jämföras med ca 18 båtar per dag när det övervägande var mulet. Självfallet
råder det stark korrelation mellan å ena sidan sol, uppehållsväder, vindstilla och
å andra sidan mulet väder, regn och hård vind. Man kan således sammanfatta
iakttagelserna med att båttrafiken tenderar att vara 3-5 gånger högre vid bra
väderförhållanden jämfört med dagar med dåligt väder.
Båtarnas fördelning över dagen
Som framgår av tabell 19 ökar båttrafiken successivt under dagen åtminstone
fram till kl 16-18. Under högsommaren förekommer också en intensiv båttrafik
mellan kl 18 och 20. Under sensommaren och hösten avtar trafiken redan
omkring kl 17. Fram till kl 12 domineras trafiken av båtar som far mellan öarna
och fastlandet dvs resor till och från butiker, arbeten etc för de hushåll som
saknar bilväg fram till fritidshuset.
Tabell 19. Båttrafikens fördelning över dagen.
Tidpunkt
Kl 8 – 10
Kl 10 – 12
Kl 12 – 14
Kl 14 – 16
Kl 16 – 18
Kl 18 – ca 21

Andelen båtar per tidsintervall i %
5,3
13,0
20,2
22,8
25,0
13,7

Riktningen på båttrafiken
För att få ett grovt överslag över riktningen registrerades antalet båtar på väg
österut genom Storströmmen och Tuppagren respektive de som kom därifrån på
väg västerut. De förra, alltså de som under de dagar registreringarna pågick åkte
österut, var 518 och de senare, som åkte västerut, var 486. Skillnaden beror
troligen på att det är förhållandevis få båtar i rörelse på morgonen och att det är
förhållandevis stor trafik på kvällen och att vi inte registrerat de båtar som
passerat under kvällstid när mörkret fallit.
Båttrafiken har även registrerats mer i detalj för att se hur mönstret
ser ut i östra delen av Långalmsfjärden vilket i viss mån återspeglar trafiken i
vattensystemet som helhet. Man kan likna östra delen av Långalmsfjärden vid
hjärtat i vattensystemet där i stort sett all trafik samlas upp och sedan delas upp i
mindre strömmar åt olika håll. Trafiken genom Storströmmen och Tuppagren
fördelade sig under år 2005 så att ca 21 % eller 212 båtar passerade genom
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Tuppagren medan ca 79 % eller 792 båtar passerade genom Storströmmen under
de 34 dagar vi registrerade trafiken.
Trafiken till respektive från östra delen av Långalmsfjärden har fördelats på fyra huvudriktningar enligt tabell 20. Drygt hälften av båtarna kommer
från eller åker mot Stenalma/Klyxen och de inre delarna av sjösystemet. I denna
trafik ingår de båtar som på sin väg österut eller västerut passerar mellan Skyan
och Haltenskär. Den övriga trafiken fördelar sig på båtar; a) till och från
Nyhamn (ca 19 %), b) till och från Gistvallen (16 %) och till och från Lösholmen (ca 10 %). Nyhamn är Fetskärsbornas och ett par Tögenfamiljers hamnplats på fastlandet dvs på södra sidan av Långalmsfjärden. Med Gistvallen avses
den trafik som passerar på södra sidan om Skyan i riktning mot Gistvallen.
Längre västerut kan en del av dessa båtar fortsätta mot Stenalma. Motsvarande
kan sägas om den trafik som registrerats norr om Skyan. Uppdelningen av
trafiken på västra delen av Långalmsfjärden har inte kunnat registreras från vår
position på Fetskär. Med Lösholmen avses de hamnplatser som innehas av de
som bor på fastlandet dvs Söderön. Ett 20-tal hushåll har fritidshus på Tögen
och båt- och bilparkeringsplats på Bränningsudden. Deras båtturer över Långalmsfjärden har redovisats separat.
Tabell 20. Båttrafiken på östra delen av Långalmsfjärden år 2005.
A. Förbindelsen med havet (österut-norrut)
Genom Tuppagren
ca 21 %
Genom Storströmmen
ca 79 %
Summa
100 %

212 båtar
792 båtar
1004 båtar

B. Färdriktningen söderut och västerut från östra Långalmsfjärden
Till och från Stenalma-Klyxen etc ca 55 % ca 550 båtar
Till och från Nyhamn
ca 19 % ca 190 båtar
Till och från Gistvallen
ca 16 % ca 160 båtar
Till och från Lösholmen
ca 10 % ca 100 båtar
Summa
100 %
ca 1000 båtar
C. Trafiken mellan öarna och fastlandet
Mellan Fetskär och Nyhamn
Mellan Tögen och Bränningsudden

ca 130 båtar
ca 300 båtar

Det bör påpekas att trafiken mellan Tögen och Bränningsudden från
vår position inte kunnat registreras under mer än 10 dagar vilket innebär att det
råder betydligt större osäkerhet beträffande den trafikströmmen jämfört med
övriga riktningsangivelser som baseras på observationer under 34 dagar sommaren 2005.
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Foto 30. De som har fritidshus på Fetskär har ansvaret för skötsel av vägen till
Nyhamn (väster om Lösholmen), hamnen och vassrännan ut till Långalmsfjärden. (Foto: L. Bäck 2006.)

Foto 31. Majoriteten av fritidshusägarna på Tögen har gemensam bilparkering
och båtplats på Bränningsudden, öster om Lösholmen. (Foto: L. Bäck 2006.)
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I figur 30 visas en principskiss avseende båttrafiken på östra
Långalmsfjärden under de dagar som vi genomförde observationer under
sommaren 2005.
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Figur 30. Trafikflödet på Långalmsfjärden år 2005.
Antalet passagerare
Under de observationer som genomfördes avseende båttrafiken på östra delen av
Långalmsfjärden sommaren 2005 passerade, som tidigare nämnts, totalt 1004
båtar. Vi registrerade antalet passagerare inklusive föraren och resultatet blev
sammantaget 2 481 personer. Som framgår av tabell 21 var det ofta två personer
i de båtar som passerade. Medeltalet för säsongen 2005 låg på 2,47 personer per
båt.
Tabell 21. Antalet passagerare per båt.
Antalet passagerare
per båt

Antalet
båtar

1
2
3
4
5
6
7
8
Summa

203
441
165
116
46
25
7
1
1004

Andelen båtar
med 1-8 passagerare
(% av 1004)
20,2
43,9
16,5
11,6
4,6
2,5
0,7
0,0
100,0 %

Andelen passagerare
(% av 2 481)
8,2
35,5
20,0
18,7
9,3
6,0
2,0
0,3
100,0 %
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Under juni låg det genomsnittliga passagerarantalet per båt på 2,17
men ökade under perioden 5 juli – 8 augusti till 2,68 för att under resten av
augusti – oktober minska till 2,13 personer per båt. Det återspeglar till stor del
aktiviteterna under olika delar av säsongen. Under juli och början av augusti när
vädret var bra och vattentemperaturen relativt hög åkte många barnfamiljer ut
för att uppleva naturen, sola, bada, fiska etc i skärgården. I början och slutet av
sommaren när temperaturen i vattnet var lägre åkte många ut i skärgården för att
fiska. Då kunde man se handredskap sticka upp ur de flesta båtar. Ett annat
karaktärsdrag var att merparten av passagerarna under för- och eftersäsongen var
män men att könsfördelningen föreföll var relativt jämn mitt under sommaren.
Andelen barn var av naturliga skäl låg under skolsäsongen.
Eftersom observationerna motsvarar ungefär en fjärdedel av sommarsäsongen 2005 skulle man kunna anta att det under hela säsongen kan röra
sig om ca 4 000 båtar med totalt ca 10 000 personer som åker i olika riktning
över de östra och centrala delarna av Långalmsfjärden.
Enligt tidigare relaterade enkätsvar genomförde hushållen sammantaget ca 6 000 passager genom Storströmmen och Tuppagren under år 2004.
Man kan härav dra slutsatsen att vi fick en ”nyfikenhetspuckel” dvs ökad frekvens båtar första året efter det muddringen genomförts.
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8.

Sammanfattning och slutsatser

8.1.

Projektets bakgrund

Syftet med denna rapport är att dels dokumentera och utvärdera effekterna av en
vattenverksamhet, dels analysera i vad mån ett muddringsprojekt kan bidra till
att en gammal skärgårdsmiljö i Roslagen ges förutsättningar leva vidare dvs
uppnå en hållbar utveckling. Undersökningsområdet består av Långalmsfjärden
med angränsande vattensystem från Rackfjärden i väster till och med Tuppagren
i öster samt vattnets närmaste omgivningar inom Östhammars kommun i första
hand Långalma by dvs en nordlig del av Roslagen.
Denna del av den svenska skärgården har efter inlandsisen länge
legat under havets yta och landområden har i relativt sen tid stigit upp ur havet.
Här har människor bott i mer än 2 000 år och under lång tid levt på vad naturen
kunnat erbjuda i form av mark med möjligheter till jakt, jordbruk och boskapsskötsel respektive vatten som gett förutsättningar för fiske och transporter. Här
har sociala relationer och traditioner skapats och gått i arv.
Skärgården består av en mängd små eller medelstora öar och forna
öar som vuxit ihop med fastlandet. Det senare gäller bl a för de nuvarande halvöarna Söderön och Norrön mellan Östhammar och Öregrund. Förkastningar i
riktning sydsydost till nordnordväst präglar landskapet och i dessa förkastningar
återfinns en rad vattendrag eller havsvikar. Långalmsfjärden – Trångsundet –
Rackfjärden är ett sådant exempel.
Jorden i Norduppland är mycket kalkrik eftersom inlandsisen transporterat material från Bottenhavets botten. Landskapet kännetecknas idag av
relativt små nivåskillnader. De nu nämnda naturförhållandena har styrt såväl
vegetationen och djurlivet som kulturens utveckling inom undersökningsområdet.
Långalmsfjärdens vattensystem omgärdas av en vacker, omväxlande
natur med blandskog, stor blomsterprakt (särskilt orkidéer) och ett rikt djurliv.
Vattnet är förhållandevis rikt på fisk vilket i sin tur leder till ett intressant och
skärgårdspräglat fågelliv. Områdets läge, resurser och skönhet har sammantaget
gett förutsättningar för mänskligt liv som länge byggt på tankar om en hållbar
utveckling dvs att man inte ska ta ut mer av landskapet än vad naturen tål. Detta
i förening med områdets naturliga förutsättningar innebär att jordbruket och
skogsbruket bedrivits i en relativt begränsad omfattning i huvudsak inriktat på
den egna försörjningen och att fisket också bedrivits så att reproduktionen inte
skadats. Fisket har tidvis varit inriktat mot avsalu till städerna i nordöstra
Svealand.
Allt detta har medfört att vi idag har ett område som norr om
Långalmsfjärdens vattensystem av Naturvårdsverket klassificerats som ett riksobjekt för naturvården. Området söder om vattensystemet och större delen av
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Söderön är av Riksantikvarieämbetet klassificerat som ett riksobjekt för kulturminnesvården. Numera är delar av Söderön dessutom ett riksobjekt för naturvården. Området norr om undersökningsområdet har tidigare varit riksobjekt för
friluftslivet men har på oklara grunder numera klassificerats vara enbart av regionalt och lokalt intresse. Det senare beror förmodligen i första hand på bristande kunskapsunderlag, i andra hand på det faktum att området under 1970-talet
här och var kom att bebyggas med fritidshus vars ägare har en mer lokal anknytning jämfört med turister och i tredje hand på att Östhammars kommun ändrade
länstillhörighet under 1970-talet. Numera är skärgården i Uppsala län även av
riksintresse för fisket. Bygden har således mycket höga kvaliteter ur flera olika
aspekter. Man kan som Miljövårdsdelegationen antytt se fördelarna med att
vårda skärgården ur ett helhetsperspektiv men man kan också se på naturenkulturen-friluftslivet-fisket som motstående intressen vilket lätt kan skapa
konflikter.
Framkomligheten främst vägunderhållet har under århundraden varit
en gemensam sockenangelägenhet. Skärgårdsfolkningen har i första hand haft
ansvaret för vattenvägarna. Allt eftersom landhöjningen fortgått har människorna i området känt att förutsättningarna för en hållbar utveckling urholkats. För
att värna om bygdens fortlevnad har man genomfört en rad muddringsprojekt i
det berörda vattensystemet. Under 1930-talet grävde man för hand en farled
under perioder med lågvatten. Senare har man i flera omgångar fördjupat och
breddat farlederna med hjälp av grävskopor och sprängningar. Under andra
världskriget fick man hjälp av militären att spränga en kanal mellan Fetskär och
Tögen. Det är således viktigt att påpeka att såväl marken kring vattensystemet
som själva vattenmiljön sedan många generationer är kulturpräglat.
Enligt intervjuer med personer som vistats kring det undersökta
vattensystemet har de tidigare vattenprojekten visat dels att farbarheten förbättrats, dels att vattenkvaliteten, siktdjupet och fiskbeståndet ökat omgående efter
respektive åtgärd. Tidigare vattenverksamhet har skett; a) 1935 b) 1943/1944,
c) 1960/1961 och d) 1980. Vattenvegetationen har uppenbarligen inte påverkats
av dessa muddringar/sprängningar.
Befolkningen hade under hela 1990-talet iakttagit hur vattenkvaliteten åter försämrats, hur den biologiska mångfalden beträffande fisk, fågelliv och
vattenvegetation minskat och hur framkomligheten i farlederna reducerats. Man
hade sett dessa tendenser förut och kunnat konstatera att tidigare muddringsprojekt varit framgångsrika när det gällde att motverka en negativ utveckling ur
ett holistiskt hållbarhetsperspektiv. Befolkningen kring vattensystemet menade
därför att det nu var hög tid att åter muddra en del farleder och därmed startade
”Tuppagren Vattenvårdsförening” med uppgift att försöka genomföra ett nytt
muddringsprojekt.
Numera krävs det att all vattenverksamhet genomgår en rättslig
prövning innan de genomförs vilket innebar att föreningen först hade samråd
med olika myndigheter och sedan upprättade en Miljökonsekvensbeskrivning
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(MKB). Därefter ingav föreningen en ansökan om tillstånd för ett muddringsprojekt till Miljödomstolen. Länsstyrelsen slog tidigt fast att projektet inte skulle
föranleda någon större miljöpåverkan. Trots detta fordrade länsstyrelsen och
kommunen in en synnerligen omfattande dokumentation och det framstod för
projektledningen som svårt att förstå relevansen i många av de frågeställningar
och förelägganden som föreningen skulle besvara inom en tidsrymd som var
synnerligen snävt tilltagen i förhållande till de frågor som ställdes.
Vi kunde dock konstatera att Miljödomstolen förstod föreningens
argumentering och projektet fick därför i oktober 2002 tillstånd att genomföra
sin muddringsplan. Tillståndet innehöll dock ett par villkor nämligen att arbetet
skulle utföras vintertid och omgärdas av bommar med fiberduk för att reducera
eventuella negativa miljöeffekter. Eftersom en relativt omfattande vetenskaplig
dokumentation hade påbörjats redan hösten 1999 har tiden för tillståndsgivningen kunnat reduceras till tre år. Det är omöjligt att veta om de långtgående
krav som ställdes på detta projekt berott på att projektet är det första i sitt slag
eller om alla kommande likartade projekt får samma krav oavsett projektens
omfattning.
Med anledning av att tillståndet dröjde tills vintern stod för dörren
kom muddringsarbetet inte igång vintern 2002/2003 utan verkställdes först nästkommande vinter dvs från november 2003 till januari 2004. Den segdragna
prövningsprocessen har inneburit att miljön under några år utvecklats negativt ur
olika perspektiv. Själva muddringsarbetet blev dock framgångsrikt när det väl
kunde komma igång och projektet har kunnat följas på Internet.
Hittills har man i Sverige inte ägnat så mycket uppmärksamhet åt
vad som händer under och efter det att ett ingrepp skett dvs man har de facto inte
genomfört särskilt många konsekvensutvärderingar. Föreliggande rapport redovisar projektets bakgrund, teoretiska underbyggnad och resultaten från den dokumentation och analys som genomförts före, under och efter muddringen.

8.2.

Konsekvensanalysens resultat

Förändringar ur ett naturperspektiv
Bottnarna i det berörda vattensystemet kan betecknas som mjukbottnar där
bottensedimenten har en mycket hög vattenhalt. Nära Storströmmen där strömmarna fört bort en del finkornigt sedimentmaterial är vattenhalten något lägre än
i övriga delar av vattensystemet. Den högsta partikelhalten finner man i Rackfjärden och den lägsta partikelhalten i Långalmsfjärden. Vid de mätningar som
genomfördes år 2001 var siktdjupet i Rackfjärden mycket lågt jämfört med
Långalmsfjärden. (Wiman 2001.)
Kontinuerliga registreringar av siktdjupet har därefter utförts under
fem sommarsäsonger. Före muddringen försämrades siktdjupet relativt kraftigt
från år 2001 till år 2003. Första sommaren efter det att muddringen genomförts
ökade siktdjupet med ca 30 % till ca 2,5 meter utslaget på hela säsongen. År
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2005 sjönk visserligen siktdjupet något jämfört med föregående år men det var
fortfarande betydligt bättre jämfört med före muddringen och i maj-juni 2006
var siktförhållandena på samma nivå som år 2004.
Mätningarna visar entydigt att variationerna över säsongen är betydande. Därmed kan man konstatera dels att variationerna har många förklaringar, dels att man med krav på hög vetenskaplighet inte kan utgå från ett
enstaka mätvärde. Det har visat sig att vädret i form av molnighetsgraden, vindriktningen och vindhastigheten inte påverkat siktdjupet nämnvärt. Däremot har
vattenståndet samt vattentemperaturen och därmed också vegetationens omfattning påverkat siktdjupet. När temperaturen i vattnet ökar och vegetationen
breder ut sig försämras siktdjupet och vice versa.
Siktdjupet visar också stora rumsliga avvikelser. Normalt är siktdjupet lägst i Rackfjärden och störst utanför Fetskär. Detta gäller i första hand
under vår och försommar samt hösten medan de regionala skillnaderna är
mindre under högsommaren. Norr om Storströmmen respektive öster om Tuppagren är siktdjupet oftast relativt litet men ökar sedan snabbt när man kommer en
eller ett par km längre ut i skärgården.
Man kan konstatera att fågellivet i området har förändrats under
slutet av 1990-talet och början av 2000-talet vilket antingen kan återspegla
normala variationer eller förändringar i tillgången på föda, miljöförändringar
eller konkurrens från andra arter. Antalet svalor, måsfåglar, svanar minskade
under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet för att de senaste två säsongerna ha stabiliserats. Under de två senaste åren har antalet andfåglar, doppingar,
hägrar, fiskgjusar och havsörnar ökat i antal vilket indikerar att födan dvs i
första hand antalet fiskar ökat i vattensystemet.
Fram till och med 2003 minskade också fångsterna av fisk markant,
sjukdomar på fisken blev allt vanligare och några fiskslag försvann helt från
vattensystemet. Från år 2004 har man kunnat notera att bl a gösen kommit tillbaka samt att abborren och gäddan ökat i storlek.
Djurlivet på land har inte genomgått några markanta förändringar
under de senaste åren. Det mest påtagliga är förmodligen att det numera finns
lodjur och vildsvin i omgivningarna och att fladdermössen som tidigare fanns i
stora mängder i stort sett försvann under 1990-talet och att de sedan inte har
återvänt i samma omfattning som tidigare.
Landvegetationen har inte förändrats nämnvärt, medan större förändringar kan noteras beträffande vattenvegetationen. Fram till och med år 2003
minskade artsammansättningen i vattnet samtidigt som vissa alger expanderade
mycket snabbt och till slut kom de under 2000-talets inledning att på en del
ställen bilda svårgenomträngliga mattor. Under 2004 och 2005 har den vegetation som åren dessförinnan täckte stora vattenytor minskat i utbredning. Huruvida de arter som försvunnit före muddringen kan återkomma är för tidigt att ha
någon uppfattning om.
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PDOW HIIHNWHU Sn GHW QDWXUOLJD V\VWHPHW (IIHNWHUQDV VWRUOHN RFK XWEUHGQLQJ EHURU
Sn VWXGLHREMHNWHWV NDUDNWlU SRVLWLRQ RFK RPIDWWQLQJ , ILJXU  MlPI|UV 7XSSD
JUHQVSURMHNWHW KHOGUDJQD OLQMHU PHG YlJ (  PHOODQ .LUXQD RFK 5LNVJUlQVHQ
VWUHFNDGH OLQMHU  )|U YlJ (  ILFN YL HQ VWRU PLOM|SnYHUNDQ XQGHU E\JJQDGV
SHULRGHQ RFK VHGDQ VQDEEW DYNOLQJDQGH HIIHNWHU %HWUlIIDQGH 7XSSDJUHQVSUR
MHNWHW KDU YL InWW P\FNHW OLWHQ PLOM|SnYHUNDQ XQGHU VMlOYD PXGGULQJHQ I|OMW DY HQ
PDUNDQW I|UElWWULQJ L PLOM|Q HIWHU GHW DUEHWHW VOXWI|UWV )RUWVDWW IRUVNQLQJ InU JH
VYDU Sn IUnJDQ YLONHQ DY GH WUH P|MOLJD XWYHFNOLQJVOLQMHUQD VRP NRPPHU DWW EOL
DNWXHOO LQRP XQGHUV|NQLQJVRPUnGHW XU HWW OnQJVLNWLJW WLGVSHUVSHNWLY
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)LJXU  3ULQFLSILJXU DY 7XSSDJUHQVSURMHNWHWVPLOM|PlVVLJDHIIHNWHU MlPI|UW
PHG E\JJDQGHW DY YlJ ( 
9L KDU IXQQLW DWW 7XSSDJUHQVSURMHNWHW UHGDQ InWW HQ UDG SRVLWLYD
HIIHNWHU Sn PLOM|Q L RFK RPNULQJ /nQJDOPVIMlUGHQV YDWWHQV\VWHP OLNQDQGH YDG
PDQ NXQQDW REVHUYHUD YLG WLGLJDUH PXGGULQJVSURMHNW 3URMHNWHW KDU LQQHEXULW HQ
|NDG ELRORJLVN PnQJIDOG VlUVNLOW EHWUlIIDQGH ILVN VM|InJHO RFK YHJHWDWLRQ


)|UlQGULQJDUXU HWW NXOWXUSHUVSHNWLY
.XOWXUODQGVNDSHW KDU SnYHUNDWV DY RPUnGHWV QDWXUOLJD I|UXWVlWWQLQJDU L IRUP DY
MRUGDUWHU HWF PHQ RFNVn DY WUDGLWLRQHU RFK LPSXOVHU VRP NRPPLW XWLIUnQ H[HP
SHOYLV VNLIWHVUHIRUPHU
)UDP WLOO PLWWHQ DY WDOHW YDU PDUNDQYlQGQLQJHQ VWDWLVN |YHU
WLGHQ PHQ YLG 6WRUVNLIWHW  EOHY PDUNHQ XSSGHODG L IlUUH RFK VW|UUH
HQKHWHU 1lU Vn /DJD VNLIWH JHQRPI|UGHV  EOHY UHVXOWDWHW \WWHUOLJDUH
VDPPDQVODJQLQJDU DY MRUGEUXNVPDUNHQ VDPWLGLJW VRP EHE\JJHOVHQ JHQRPJLFN
HQ RPYDQGOLQJ PHG EO D XWIO\WWQLQJDU IUnQ E\NlUQRUQD 6HGDQ GHVV KDU VDPPDQ
VODJQLQJDUQD IRUWVDWW RFK GHQ |NDGH PHNDQLVHULQJHQ NlQQHWHFNQDW KHOD GHW
VYHQVND MRUGEUXNHW 'H I\VLVND I|UXWVlWWQLQJDUQD J|U GRFN DWW GHWWD LQWH L QnJRQ
VW|UUH JUDG SnYHUNDW 6|GHU|Q 'lU NDQ PDQ IRUWIDUDQGH VH GUDJ DY GHW JDPOD
NXOWXUODQGVNDSHW Sn GH |SSQD \WRUQD L EHE\JJHOVHQ L YlJQlWHW RFK L JlUGHV
JnUGVV\VWHPHWV XWIRUPQLQJ
3HULRGHQ  I|UlQGUDGHV VLWXDWLRQHQ QlU HQ GHO KHPPDQ
E|UMDGH VlOMD PDUN WLOO SHUVRQHU VRP YLOOH E\JJD IULWLGVKXV 'H I|UVWD IULWLGVKXVHQ
NRP DY QDWXUOLJD VNlO DWW OLJJD Vn QlUD VRP P|MOLJW GHQ PLOM| VRP KDU K|JVWD
NYDOLWHWHQ RFK VHGDQ KDU LQQRYDWLRQHQ VSULGLWV UDGLlUW )UnQ VOXWHW DY WDOHW
KDU GHQQD YnJ DY XWE\JJQDG XSSK|UW )ULWLGVKXVHQ KDU XQGHU WDOHW NRPPLW
DWW XWQ\WWMDWV XQGHU DOOW VW|UUH GHO DY nUHW

)RWR  0DUN RFK ODQGVNDSVELOG XQGHU RPYDQGOLQJ +lU EHWDGH NUHDWXU RFK
KlU EDGDGH RUWVERU RFK NRORQLEDUQ IUnQ NOLSSRUQD IUDP WLOO PLWWHQ DY WDOHW
'HW I|UVWD IULWLGVKXVHW Sn )HWVNlU YDU HQ OLWHQ KLWWUDQVSRUWHUDG OHNVWXJD VRP PHG
WLGHQlQGUDWIXQNWLRQ )RWRL%RFK % /LOMHERUQV lJR IUnQ 
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Den bebyggelsekultur (Gistvallen) som i första hand kan kopplas till
vattnet har genomgått en långsam modernisering. De sjöbodar som enligt gamla
kartor funnits på Långalma bys samfällda mark åtminstone sedan mitten av
1700-talet har visserligen minskat i antal men de kvarvarande har vårdats och på
senare år försetts med nya vasstak. De gamla sjöbodarna har kompletterats med
modernare sjöbodar och båthus av olika standard och dessutom spridits till andra
delar av vattensystemet. Idag finns det 27 båthus och 11 sjöbodar av varierande
storlek runt Långalmsfjärdens vattensystem.
Resterna från det gamla stenhinder som skulle förhindra att fientliga
fartyg tog sig in genom Tuppagren har bevarats till eftervärlden.
Fram till omkring år 1950 bedrev man notfiske i dessa vatten och
detta fiske följde ett mönster som liknar det gamla s k solskiftet som styrde
bruket av jordbruksmark fram till mitten av 1700-talet. I och med att notfisket
upphörde har vassen kunnat breda ut sig tämligen ohämmat. Nästa påtagliga
förändring av fisket inträffade i mitten av 1980-talet när nya friare fiskelagar
infördes av den svenska riksdagen. Det inledde en period med intensivare fiske
med handredskap.
Tuppagrensprojektet har under den korta tid som gått efter senaste
muddringen inte medfört några synbara förändringar i kulturlandskapet om
man därmed avser bebyggelse, markanvändning etc. Däremot har vi kunnat
konstatera flera positiva effekter på det socio-ekonomiska systemet exempelvis
en förbättrad framtidstro och en ökad sammanhållning.
Friluftslivet i området och husägarnas syn på muddringen
För att kunna analysera hur människorna runt Långalmsfjärdens vattensystem
sett på och påverkats av muddringsprojektet har två enkätundersökningar
genomförts avseende år 2000 respektive 2004. Svarsfrekvensen blev ca 91 %
respektive ca 93 % vilket är mycket höga siffror. Detta måste tolkas som att de
flesta insåg betydelsen av att göra sin röst hörd.
Till de mest intressanta resultaten hör att utnyttjandet av fritidshusen
ökat markant från i genomsnitt ca 67 dagar år 2000 till ca 87 dagar år 2004 och
då ska man ändå komma ihåg att många ansett att 2004 års sommar inneburit
dåliga väderförhållanden.
De som bor kring Långalmsfjärdens vattensystem åker ofta motorbåt
på de berörda vattnen. De är också i genomsnitt relativt aktiva med bad och
fiske. Man kan dock lägga märke till regionala variationer i aktivitetsgrad. De
hushåll som återfinns i de östra delarna av vattensystemet har betydligt högre
grad av vattenrelaterade aktiviteter jämfört med hushållen i de västra delarna av
vattensystemet.
Enligt enkätsvaren skedde ca 2 000 passager genom Tuppagren
under 2004 medan motsvarande siffra för Storströmmen var ca 4 100 passager.
Det innebär att de hushåll som besvarat 2004 års enkät genomförde totalt ca
6 100 passager genom dessa båda kanaler. Man kan notera att de hushåll vars
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bostadshus ligger närmast en båtplats har den högsta frekvensen passager i dessa
båda farleder. Frekvensen minskar också snabbt med avståndet mellan Tuppagren/Storströmmen och bostadshuset.
Majoriteten bland de som hade synpunkter på muddringens effekter
menade i första hand att framkomligheten ökat och i andra hand att vattenkvaliteten förbättrats. Däremot ansåg majoriteten att fisket och djurlivet inte förändrats nämnvärt år 2004.
På frågor om vad som borde åtgärdas ville många att samhället
skulle hjälpa till med underhållet av framför allt vattenvägar och landsvägar. När
det gäller Tuppagren Vattenvårdsförening ansåg flera hushåll att föreningen
borde agera ytterligare. De vanligaste förbättringsalternativen var; fortsatt vassröjning, fortsatt underhåll/muddringar i farlederna och införandet av hastighetsbegränsningar särskilt i kanalerna.
Direktobservationer av båttrafiken på Långalmsfjärdens östra del
under år 2005 visar bl a att båttrafiken är livligast från midsommar fram till
mitten av augusti och att endast 18 % av trafiken sker före kl 12 medan den livligaste trafiken äger rum mellan kl 14 och 18. Drygt 50 % av båttrafiken följer
farleden till respektive från Stenalma/Klyxen. Den övriga båttrafiken på östra
Långalmsfjärden går i huvudsak mellan Storströmmen/Tuppagren och Nyhamn,
Gistvallen respektive Lösholmen.
Med utgångspunkt från de direktobservationer som genomförts kan
man beräkna att ca 4 000 båtar passerade genom Storströmmen och/eller Tuppagren under år 2005. Det innebär en markant minskad frekvens jämfört med det
som hushållen i en enkätundersökning angivit avseende år 2004. Det tyder på att
vi fick en s k ”nyfikenhetspuckel” under år 2004. Fortsatta undersökningar kan
eventuellt ge svar på om variationerna i båttrafiken förändras på längre sikt.
Tuppagrensprojektet har fått en rad positiva effekter på friluftslivet i
området och områdets ekonomiska och sociala värde har ökat markant.
Projektets kostnader och nytta
I samband med Miljökonsekvensbeskrivningen beräknades projektets direkta
kostnader till ca 300 000 kronor. Därtill räknade vi med indirekta kostnader för
bl a styrelsearbetet, en vetenskaplig utvärdering, några års vassröjning och en
buffert för oförutsedda utgifter. De indirekta kostnaderna kalkylerades till
150 000 kronor. Med anledning härav utdebiterades en avgift på 1 500 kronor
per hushåll för medlemmarna i de föreningar som engagerat sig i projektet. Till
detta kom bidrag från enskilda hushåll som inte hör till någon av de föreningar
som ingår i organisationen respektive bidrag från Långalma bysamfällighet
vilket innebar att intäkterna sammantaget blev ca 500 000 kronor.
Eftersom utgifterna för muddringsarbetet hölls inom de fastställda
ramarna har föreningen även kunnat köpa in en ny vassröjningsmaskin och
skyltar om hastighetsrekommendationer. Den 2005-12-31 hade föreningen kvar


FD   NURQRU cUVP|WHW  KDU EHVOXWDW DWW FD   NURQRU VND DYVlWWDV
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6RP IUDPJnU DY ILJXU  PHGI|U I|UlQGULQJDU L LQIUDVWUXNWXUHQ QRU
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)LJXU  3ULQFLSILJXU DY 7XSSDJUHQVSURMHNWHWVHIIHNWHUSnGHWVRFLR
HNRQRPLVND V\VWHPHW MlPI|UW PHGE\JJDQGHWDYYlJ(



6OXWVDWVHU RFK DQDO\V

'HW XQLND PHG /nQJDOPVIMlUGHQ L MlPI|UHOVH PHG DQGUD GHODU DY 8SSODQGV
NXVWHQ lU GHVV VWUDWHJLVND OlJH LQQDQI|U 6|GUD .YDUNHQ GYV L VNLOMH]RQHQ PHOODQ
%RWWHQKDYHW cODQGV KDY RFK gVWHUVM|Q 3n JUXQG DY MRUGHQV URWDWLRQ I|UV YDWWHQ
IUnQ %RWWHQKDYHW V|GHUXW HIWHU VYHQVND NXVWHQ RFK SUHVVDV PHOODQ *UlV| RFK
IDVWODQGHW QHG JHQRP gUHJUXQGVJUHSHQ RFK YLGDUH EO D JHQRP 6WRUVWU|PPHQ
YLONHW LQQHElU DWW HWW VWlQGLJW LQIO|GH DY YDWWHQ PHG UHODWLYW OnJ VDOWKDOW WLOOI|UV
/nQJDOPVIMlUGHQ
*HQRP DWW 6WRUVWU|PPHQ 7XSSDJUHQ RFK IDUOHGHUQD YlVWHUXW PHG FD
 nUV LQWHUYDOOHU PXGGUDWV RFK VSUlQJWV DOOWLIUnQ WDOHWKDU PlQQLVNDQ KMlOSW
QDWXUHQ Sn WUDYHQ RFK ILVNHQ KDU UHODWLYW REHKLQGUDW NXQQDW YDQGUD PHOODQ GH
ROLND YDWWHQV\VWHPHQ 'HQ K|JD JHQRPVWU|PQLQJHQ PHGI|U RFNVn DWW YDWWQHW L
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Långalmsfjärden får en hög syresättning och blir en bra livsmiljö för fisken
vilket i sin tur leder till en rik sjöfågelfauna.
Ett annat resultat av genomströmningen och den vattenvård som bedrivits i generationer är att relativt sällsynta vattenväxter exempelvis svartskinnan som dött ut på andra platser där vattnen inte vårdats än idag lever i
högsta välmåga inom det här undersökta vattensystemet.
Tuppagrensprojektet har haft två huvudmål och båda har infriats. Det
viktigaste målet var att framkomligheten skulle förbättras och så har blivit fallet.
Mätningar i farlederna och den enkätundersökning som genomfördes år 2004
bekräftar detta. Det andra huvudmålet var att vattenkvaliteten skulle förbättras
och att detta också skett framgår dels av dokumentation rörande siktdjupet, dels
av de enkätsvar som inkommit och de intervjuer som utförts.
Som framgår av figur 33 har farbarheten och vattenkvaliteten
förbättrats efter varje muddring i det berörda vattensystemet. Havsvattennivån
och en rad allmänna miljöfaktorer kommer att vara avgörande för den framtida
utvecklingen dvs vilket av tre tänkbara utvecklingsalternativ som blir aktuellt
åren 2006-2025.

+
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Figur 33. Principfigur avseende förändrad farbarhet och vattenkvalitet i
Långalmsfjärdens vattensystem ur ett 100-årsperspektiv.
Föreliggande rapport har definierat sex specifika frågeställningar
som besvarats i texten. Frågeställning nr 1 var; ”Vilka effekter har muddringen
haft på naturen?” Utvärderingen visar att effekterna i huvudsak har varit positiva
och snabbt resulterat i en ökad biologisk mångfald. En del alger har visserligen
inte fått lika stor möjlighet att expandera på andra växters bekostnad som
tidigare men i gengäld har detta uppenbarligen blivit till fördel för annan vegetation, fisken och fågellivet.
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Frågeställning nr 2 var; ”Vilka effekter har muddringen fått för
människorna?” Dessa effekter har blivit mycket positiva. Samarbetet har resulterat i en ökad livskvalitet och positiva sociala effekter.
Frågeställning nr 3 var; ”Vilka samband kan urskiljas mellan de
variabler som analyserats i föreliggande studie?” Man kan observera en allmänt
ökad förståelse för kopplingen mellan natur, kultur och friluftsliv. Det tycks
alltså finns ett påtagligt samband mellan vattnets status, fisklivet och fågellivet
respektive friluftslivet.
Frågeställning nr 4 var; ”Har de metoder som använts gett oss
ändamålsenlig information så att vi ska kunna göra en analys eller skulle vi ha
använt andra undersökningsmetoder?” Svaret på den frågan blir att metodiken
varit ändamålsenlig. I efterhand kan man dock konstatera att dokumentationen
kunde ha genomförts på fler platser och vid fler tillfällen om det funnits resurser
för detta mätt i tid och pengar.
Frågeställning nr 5 var; ”Vilka lärdomar kan man dra av tillståndsprocessen?” Undersökningen har visat att samrådsfunktionen inte fungerat på ett
för den sökande tillfredsställande sätt. Erfarenheterna blir också att kunskapsläget avseende miljökonsekvensärenden är mycket heterogent bland tjänstemän
på olika myndigheter. Undersökningarna har även entydigt visat att satsningar
på förbättrad infrastruktur i kombination med en MKB-process kan skapa
positiva miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter. Befolkningen i området
har således i praktiken lyckats genomföra ett av de viktigaste målen för den
svenska samhällsplaneringen.
Frågeställning nr 6 var; ”Vilka teoretiska slutsatser och jämförelser
med andra projekt kan dras?” I princip bekräftar våra resultat de uppföljningsstudier som tidigare genomförts. De negativa effekterna på naturen är snabbt
övergående. Effekterna för människan av förbättringar i infrastrukturen är av
mer långvarig karaktär.
Den viktigaste slutsatsen man kan dra av Tuppagrensprojektet är att
muddringen inneburit stor nytta för människor och natur samtidigt som kostnaderna för projektet varit extremt låga i förhållande till nyttoaspekten. Därmed
uppfylls det huvudmål som myndigheterna satt upp i Miljöbalken. De antaganden som gjordes i föreningens Miljökonsekvensbeskrivning inför muddringen
har bekräftats.
En annan slutsats man kan dra efter en allsidig analys av undersökningsområdet är att såväl mark som vatten bildar ett kulturlandskap som påverkats av en rad olika komponenter. En del av dessa har påverkat landskapet
under mycket lång tid medan andra varit av mer kortvarig art. Ofta rör det sig
om oscilleringar dvs variationer kring någon ”huvudtrend”. Se tabell 22.
De påverkande variablerna har indelats i tre huvudkomponenter;
1) naturliga processer, 2) mänsklig påverkan ur ett ovanifrånperspektiv och
3) mänsklig påverkan ur ett underifrånperspektiv. Med ovanifrånperspektiv
menas, som framgått av kapitel 1, impulser och åtgärder som ”storsamhället”
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lagt på det lokala. Med underifrånperspektiv menas motsatsen dvs att impulser
och åtgärder kommer från det lokala samhället. Variablerna i tabellen är ordnade
i kronologisk ordning.
Tuppagrensprojektet utgör således en av många komponenter som
påverkat lokalsamhället och bygdens mark och vatten. Många av de variabler
som nämns i tabell 22 har dels kopplingar till varandra, dels olika vikt beroende
på tidsperspektivet. Det är således inte lämpligt eller ens möjligt att isolera enskilda komponenter. Det är desto viktigare att försöka förstå det komplexa samspelet i vilka de olika komponenterna verkar.
Tabell 22. Komponenter som påverkat mark och vatten inom undersökningsområdet.
1. Naturliga processer.
1.1. Inlandsisen med efterföljande issjö och landhöjning.
1.2. Klimatvariationer i olika cykler.
1.3. Globala och regionala miljökomponenter.
2. Mänsklig påverkan ur ett ovanifrånperspektiv.
2.1. Skiftesreformerna från 1700-talet fram till 1950-talet.
2.2. Sprängningen av Storströmmen 1943-1944.
2.3. Modern jordbrukspolitik från 1950-talet.
2.4. Riks- och kommunal planering från 1960-talet (områdesklassificeringar, lagstiftning etc).
3. Mänsklig påverkan ur ett underifrånperspektiv.
3.1. Bystrukturen före storskiftet på 1700-talet.
3.2. ”Farledshinder” i Tuppagren troligen från 1700-talet.
3.3. Vägdragningar mellan byarna under 1800-talet.
3.4. Notfiske fram till ca 1950.
3.5. Boskapsskötseln kring Långalmsfjärden fram till 1950-talet.
3.6. Muddringar/sprängningar i vattenlederna från 1930-talet.
3.7. Vassbeskärning för farledsunderhåll från 1950-talet.
3.8. Avstyckningar av fritidshustomter och nya vägar från ca 1955.
3.9. Utsättning av fisk fram till 1990-talet.
3.10. Tuppagrensprojektet från omkring år 2000.
Efter vad vi funnit leder ovanifrånperspektivet ofta till konflikter på
lokal nivå och att resultatet blir destruktivt i relationerna mellan olika hierarkiska nivåer. Det leder fram till en ”vi mot dom” situation. Som regel gäller motsatsen beträffande underifrånperspektivet. Lokalsamhället utnyttjar de resurser
som finns inom ett område och storsamhället kan dra nytta av lokalsamhällets
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aktiviteter. I botten finns ett ömsesidigt beroendeförhållande och detta resulterar
i en ”vi och dom” situation.
De beslutande myndigheterna har i vårt fall, med vissa undantag,
inte i någon nämnvärd grad visat påtaglig förmåga eller ens vilja att skapa den
dialog med den lokala befolkningen som miljödelegationen ansåg vara ett krav
med hänsyn till begreppet ”hållbar utveckling” enligt SOU 1996:153, sid 2.

8.4.

Rekommendationer

Efter att ha följt muddringsprojektets gång och jämfört med likartade projekt
kan man ge en del rekommendationer och råd.
För det första borde myndigheterna utarbeta tydliga centrala riktlinjer för olika typer av miljökonsekvensbeskrivningar och miljökonsekvensutvärderingar. Sådana riktlinjer skulle underlätta såväl de regionala och kommunala myndigheternas arbete som för den sökande och därmed också för samrådsprocessen. Vägverket har som sektororgan sedan länge utvecklat sådana riktlinjer och dessa kan tas som utgångspunkt för andra sektororgan och myndigheter.
För det andra borde tjänstemännen få bättre utbildning. Det finns förvisso många kunniga och erfarna personer men standarden bland handläggarna
visar tyvärr på alltför stor spännvidd. Ett krav borde också vara att alla som
uttalar sig om ett område har genomfört en okulärbesiktning på plats.
För det tredje visar erfarenheterna på behovet av ett öppet samarbete
mellan olika föreningar eller organisationer och de enskilda individerna. En gemensam samsyn ger styrka.
För det fjärde finns det stora potentialer i att utveckla en hållbar
miljö om man anlägger ett underifrånperspektiv. När människor ser att de har en
värdefull miljö inpå knutarna som de dessutom själva kan påverka har de större
möjlighet än vid ett ovanifrånperspektiv att förverkliga sina avsikter exempelvis
att vårda den egna bygden.
För det femte visar erfarenheterna så här långt att vattenvårdande
åtgärder i form av muddringar leder till snabba förbättringar som dock med tiden
kan gå förlorade om man inte fortsätter att vårda vattnet. Successiv bekämpning
av vasstillväxten och nya muddringar kan således på sikt bli nödvändiga ur ett
hållbarhetsperspektiv.
För det sjätte visar all erfarenhet att förändringar i infrastrukturen
kan leda till att sekundära projekt tillkommer som kan medföra mer eller mindre
stor miljöpåverkan. Det är således viktigt att sekundära projekt utförs med
största försiktighet så att de inte förstör något ur ett hållbarhetsperspektiv.
Länsstyrelsen har år 2003 lagt fast ett program avseende mål, åtgärder och uppföljningar (Miljömål för Uppsala län 2003-2010, 2003) som om
programmet följs har potentialer att utgöra grund för en god livsmiljö i Uppsala
län.
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8.5.

Fortsatt forskning

Som framgått av en jämförelse med andra undersökningar inom östra delen av
Uppsala läns skärgård (se kapitel 2) har utvecklingen varit negativ med avseende på siktdjup samt relationen mellan exempelvis fosfor och kväve vilket
lett fram till en biologisk utarmning i Östhammars skärgård med undantag för
Långalmsfjärdens vattensystem. Det har tyvärr inte gått att få fram tillförlitliga
data från 1900-talet så att vi kunnat fastställa i vad mån de förändringar vi
observerat under 2000-talet varit en del av en linjär eller oscillerande trend. För
att kunna bedöma den långsiktiga utvecklingen fordras fortsatta forskningsinsatser.
Den internationella expertisen inom miljökonsekvensområdet är enig
om att den hittillsvarande verksamheten inom ”Environmental Impact Assessment” (EIA) eller på svenska ”Miljökonsekvensbeskrivningar” och/eller ”Miljökonsekvensutvärderingar” har påtagliga svagheter. Detta beror framför allt på att
man inte tillräckligt beaktat sådana centrala problemområden såsom de sociala
aspekterna. Man menar även att det bl a behövs mer forskning i metodfrågor.
(Se exempelvis Wood 2003, sid 369.)
Det finns ett konkret behov av uppföljningsstudier inom flera
problemområden. För att knyta ihop våra slutsatser med inledningen så behövs
det framför allt fortsatt forskning inom följande temata;
1. Fortsatt forskning med inriktning på naturen. Hur utvecklas vattenkvaliteten på kort respektive lång sikt av en muddring? Hur utvecklas
djurlivet och vegetationen i och runt vattensystemet?
2. Fortsatt forskning med inriktning på kulturen. Hur påverkas det gamla
kulturlandskapet på sikt av Tuppagrensprojektet? Hur förändras de bofastas respektive fritidshusägarnas attityder till området?
3. Fortsatt forskning med fokus på friluftslivet. Hur påverkas friluftslivet på
sikt av projektet? Hur förändras människornas rekreationsvanor?
4. Fortsatt forskning med avseende på interaktionen mellan ovanstående
komponenter. Hur utvecklas människornas relationer till varandra, människornas hälsa och människornas relation till naturen?
5. Forskning kring utvecklingen av landskapsbilden och markanvändningen
baserad på analyser av äldre kartor samt moderna flygfotografier och
satellitbilder.
Det vore i första hand önskvärt att Tuppagrensprojektet kunde bli
föremål för uppföljande forskningsinsatser under en femårsperiod eller helst en
tioårsperiod. I andra hand vore det önskvärt om några studier kunde komma till
stånd där Långalmsfjärden kunde jämföras med andra vattensystem dels sådana
som utsatts för olika typer av vattenprojekt, dels helt orörda vattensystem.
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Avslutande reflektioner
Arbetet med denna första utvärderingsstudie av Tuppagrensprojektet är nu avslutat och vi tänker tillbaka på vad vi inledningsvis skrev i kapitel 1 om vårt
första intryck av området år 1982. Så här drygt 20 år senare kan vi idag titta ut
över Långalmsfjärden och se hur fåglar av allehanda slag ivrigt flyger fram och
tillbaka över vattnet. Ett par havsörnar svävar några få meter över våra huvuden.
Blomsterprakten är påtaglig. Man känner närheten till naturen och tänker på
människornas roll i sammanhanget.
Vi tar en tur med båt genom vattensystemet och konstaterar att man
så här två år efter muddringen i stort sett inte kan se var muddringsmassorna
lagts förutom den ö som skapats i östra delen av Tuppagren där grövre material
lagts upp.
I våra huvuden finns förstås tankar på vad som på sikt skulle ha hänt
om Tuppagrensprojektet inte hade kommit till stånd och på vad kommande
generationer ska tycka om Tuppagrensprojektet. Vi hoppas att denna rapport ger
en tillräcklig dokumentation för en framtida jämförande utvärdering.
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Foto 33. Muddringen har resulterat i förbättrad farbarhet, ökad genomströmning och höjda skönhetsvärden. Tuppagren österut. (Foto: L. Bäck 2006.)

Foto 34. För att reducera uppgrumlingsgraden, skydda kanalsidorna från
erosion och skydda fågellivet har vattenvårdsföreningen rekommenderat
trafikanterna att minska hastigheten. (Foto: L. Bäck 2005.)
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Bilaga 1. Klassificeringen av naturen enligt Uppsala länsstyrelse år
2001. Källa: GIS-karta upprättad av L. Lindberg i mars 2001.
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