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Förord 

Sweco har på uppdrag av Ängelholms kommun tagit fram föreliggande miljökonsekvens-

beskrivning och teknisk beskrivning (MKB och TB) som beskriver effekterna av marin 

sandutvinning i Skälderviken och strandfodring och sandåterföring på stränderna vid 

Havsbaden i Ängelholm samt i Vejbystrand. Huvudförfattare av föreliggande dokument 

samt uppdragsledare för Sweco har varit Olof Persson. 
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Icke-teknisk sammanfattning 

Den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen kommer att kompletteras med en icke-teknisk 

sammanfattning.
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1 Administrativa uppgifter 

Sökande:  Ängelholms kommun 

Organisationsnummer: 212000-0977  

Adress: Östra vägen 2 

262 80 Ängelholm 

Kontaktuppgifter:  Geraldine Thiere 

Ängelholms kommun 

Tel: 0431-46 89 94 

E-post: geraldine.thiere@engelholm.se 

Sökandes juridiska ombud: Magnus Berg 

Advokatfirman Nordic Law  

Tel: 040-611 37 32 

E-post: mb@nordiclaw.se 

MKB-ansvarig: Olof Persson 

Sweco Environment AB 

Tel: 0768-34 81 91 

E-post: olof.persson@sweco.se 

Fastigheter där verksamheten  
kommer att utföras: 

Vejby 141:1, Vejby 213:1, Vejby 214:2, Vejby S:8, 

Valhall 6:142, Ängelholm 3:1 och Strandpaviljongen 1 

(se Figur 2-3 och Figur 2-4) 

Höjdsystem:  Alla angivna höjder refererar till höjdsystemet 

RH2000, såvida inte något annat uttryckligen anges. 

  

mailto:geraldine.thiere@engelholm.se
mailto:mb@nordiclaw.se
mailto:olof.persson@sweco.se
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte med planerade åtgärder 

Sanddynerna på Ängelholms kommuns stränder utgör en topografisk barriär mellan havet 

och bakomliggande bebyggelse och infrastruktur och fyller därmed en mycket viktig 

funktion som naturligt översvämnings- och erosionsskyddskydd.  

Vid stormar eroderar sanddynerna kraftigt och risken för allvarliga översvämningar som 

en följd av ett genombrott i sanddynerna ökar markant. Den fortgående erosionen hotar 

också den befintliga strandmiljön, med dess natur- och rekreationsvärden, eftersom 

befintlig infrastruktur och bebyggelse hindrar stranden från att dra sig bakåt (så kallad 

coastal squeeze). 

Stranderosion har länge varit ett problem i Skälderviken. Genom åren har en rad åtgärder 

vidtagits i Ängelholms kommun för att minska risken för och effekterna av stranderosion. 

På 1960-talet förstärktes sanddynerna i norra Havsbaden med gabioner1, efter att Rönne 

å brutit igenom sanddynerna vid åns mynning. Idag är gabionerna täckta med sand. 

Någon gång, det är okänt när, har även en träpalissad anlagts framför sanddynerna, av 

vilken man idag kan se den översta halvmetern. År 2000 anlades en friliggande våg-

brytare utanför hotellet och restaurangen Klitterhus i Havsbaden, som en akutåtgärd för 

att skydda byggnaden i samband med storm. Åtgärden var framgångsrik ur synpunkten 

att Klitterhus räddades och att sand nu ansamlas bakom vågbrytaren, men förde också 

med sig en ökad erosion söder om (nedströms) åtgärden. Under 2000-talet försökte man 

motverka erosionen i området genom att borra ner dräneringsrör längs Havsbadens 

strand och därigenom avsänka grundvattentrycket, men åtgärden gav ingen effekt. År 

2000 genomfördes strandfodring genom att 53 000 m3 sand flyttades från norr om Rönne 

ås pirarmar till söder om pirarmarna. I samband med flytten av sand förstärktes även 

sanddynerna med plantering av strandråg. Det saknas uppföljande mätningar som 

bekräftar hur väl sandutfyllnaden fungerade och hur långvarig dess effekt blev, men det 

kan konstateras att inga erosionsutredningar gjordes under en tioårsperiod efter åtgärden 

trots flera stormar under perioden. (Före åtgärden genomfördes generellt sett utredningar 

efter stormar uppträtt.) Sedan 2011 har akut lokal sandåterföring genomförts vid fem 

tillfällen i Havsbaden (Tabell 2-1 och Figur 2-1). Sandåterföring skiljer sig från strand-

fodring i det att ingen extern sand tillförs strandområdet, utan sand återförs till dynerna 

från strandområdet eller det strandnära vattenområdet. Under 2017 installerade 

kommunen fyra sektioner sandstaket vid södra delen av stranden i Vejbystrand som en 

del i åtgärdsarbetet mot kusterosion (Ängelholms kommun, 2018b).  

                                                      
1 Gabioner är burar fyllda med sten eller cement. Gabionerna är ofta formade som boxar 
eller cylindrar, och används bland annat till markanläggning, vägkonstruktion eller som 
erosionsskydd. 
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Tabell 2-1 Akuta utförda åtgärder utmed stranden i Havsbaden sedan år 2011. Samtliga 
åtgärder utfördes i området mellan Klitterhus och Sjöstigen (Ängelholms kommun, 

2017). 

Storm Tidpunkt för 

utförd åtgärd 

Dispens/tillstånd Sandvolym* 

Adventsstorm, nov 

2011 

apr 2011 Akut sandåterföring. Uttag direkt 

utmed stranden. 

30 000 m3 

Sven, dec 2013 apr 2014 Akut sandåterföring. Uttag direkt 

utmed stranden. 

60 000 m3 

Egon, jan 2015 våren 2015 Akut sandåterföring. Uttag direkt 

utmed stranden. 

77 000 m3, varav 45 000 m3 

vid Havsbaden 

Gorm, nov 2015 våren 2016 Akut sandåterföring. Uttag direkt 

utmed stranden. 

1 500 m3 

Urd, dec 2016 jan 2017 Akut sandåterföring. Uttag direkt 

utmed stranden. 

3 000 m3 

* Avser total sandvolym för åtgärder. Andelen för Havsbaden uppskattas till 75%. 

 

 

Figur 2-1 Havsbaden efter Första adventsstormen, november 2011. 

En tidigare utredning av Sweco visar att erosionsproblemen vid kommunens stränder är 

störst i den norra delen av Havsbaden strax söder om pirarmarna vid Rönne å, vid 

Klitterhus och Råbocka camping (Figur 2-2) (Sweco, 2011). Detta beror dels på att 
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pirarmarna stör den naturliga, parallella sandtransporten från norr till söder i det aktuella 

området. Sand ackumuleras på den norra sidan om pirarmarna och eroderas på den 

södra. Därtill är extremvattenstånd och vågpåverkan något kraftigare i detta område än 

längs den övriga strandsträckan i Ängelholm (Hallin, 2019). 

Även strandområdet i Vejbystrand har drabbats av erosion, särskilt under senare år (2010 

– 2017) då flera svåra stormar inträffade. Stranden i Vejbystrand var utsatt för akut 

erosion under perioden 2010 – 2017, vilket betyder att dynsystemets totala sandmängd 

på land minskade med 5 % (Ängelholms kommun, 2018b; Hamilton, 2018). 

Beräkningar av förändringar i sandvolym i både Vejbystrand och Havsbaden (för perioden 

2010 – 2017) visar att de största sandvolymförlusterna har skett i höga dyner (+3,5 m), 

vilka utgör det huvudsakliga skyddet mot översvämning (Ängelholms kommun, 2018b).  

Med syfte att motverka den pågående stranderosionen vid kommunens sandstränder 

(norra Havsbaden och Vejbystrand) och att skydda dess natur- och rekreationsvärden 

liksom bakomliggande infrastruktur och bostäder, planerar Ängelholms kommun utföra 

erosionsskyddande åtgärder i form av strandfodring och sandåterföring längs strand-

avsnitten (Figur 2-2). Den för de erosionsskyddande åtgärderna erforderliga sandvolymen 

planerar kommunen säkerställa genom sandutvinning av marin sand i Skälderviken (Figur 

2-2). 

Föreliggande ansökan omfattar strandfodring och sandåterföring längs aktuella stränder 

(Figur 2-2), liksom marin sandutvinning. Strandfodring och sandåterföring utgör tillstånds-

pliktiga verksamheter enligt 11 kap. MB. Den marina sandutvinningen är tillståndspliktig 

både enligt kontinentalsockellagen (lag (1966:314) om kontinentalsockeln) och miljö-

balken. 

Ängelholms kommun erhöll 2019-02-11 tillstånd enligt kontinentalsockellagen från 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) att från havsbotten inom ett område i Skälder-

viken (Figur 2-2) ta ut sammanlagt 75 000 m3 sand för strandfodringsändamål, under 

maximalt tre veckor vid ett tillfälle under perioden 15 april till och med 15 maj, alternativt 

under perioden 1 september till och med 31 december (Bilaga 14). 

Föreliggande ansökan om sandutvinning omfattar samma sandvolym och utvinningslokal 

som tillståndet enligt kontinentalsockellagen medger.  

Sökanden har tidigare, i föreläggande daterat 2016-01-29 (diarienummer 525-33730-

2015), förelagts av Länsstyrelsen Skåne att söka tillstånd för tidigare anmälda åter-

ställningsåtgärder vid Havsbaden och Vejbystrand (se Tabell 2-1). I föreläggandet anför 

länsstyrelsen att lokal sandåterföring (alltså att återställa skadade klitter genom att ta 

sand från det lokala grunda, strandnära vattenområdet) inte är en hållbar metod, och 

rekommenderar att naturliga eller naturlika förhållanden framkallas (alltså strandfodring). 

Länsstyrelsen framför vidare att marin sandutvinning inte bör ske på grunda bottnar under 

5 m djup. Föreliggande ansökan har således föranletts av ett föreläggande från Läns-

styrelsen Skåne om att söka tillstånd för verksamheten. 
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Figur 2-2 Karta över Ängelholms stränder Havsbaden och Vejbystrand med ansökta 
strandfodringsområden, liksom ansökt sandutvinningsområde till havs (streckade 

områden). 

Rönne å 

Klitterhus 

Råbocka 
camping 
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2.2 Fastighetsförhållanden 

De fastigheter som berörs av ansökta verksamheter redovisas i Tabell 2-2 och visas i 

Figur 2-3 (Vejbystrand) och Figur 2-4 (Ängelholm). 

Tabell 2-2 Fastigheter i Vejbystrand och Ängelholm som berörs av ansökta verksamheter.  

Ort Fastighetsbeteckning Ägare 

Vejbystrand Vejby 141:1 Ängelholms kommun 

 Vejby 213:1 Ängelholms kommun 

 Vejby 214:2 AB Ängelholmslokaler (kommunalt fastighetsbolag) 

 Vejby S:8 Ängelholms kommun, ägs inte samfälld. Överfördes till 

kommunens fastighet 213:1 år 1998 (fel i registerkartan anmält till 

lantmäteriet, justering pågår) 

Ängelholm Valhall 6:142 Ängelholms kommun 

 Ängelholm 3:1 Ängelholms kommun 

 Strandpaviljongen 1 Pensionat Klitterhus AB (privatägd) 
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Figur 2-3 Fastighetsindelning i Vejbystrands strandområde. Området är uppdelat i fyra 

fastigheter: Vejby 141:1, Vejby 213:1, Vejby 214:2 och Vejby S:8. 
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Figur 2-4 Fastighetsindelning i norra delen av Havsbaden i Ängelholm. Området är indelat i 
tre fastigheter: Valhall 6:142, Ängelholm 3:1 och Strandpaviljongen 1. 
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2.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte 

Syftet med föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att, i enlighet med 6 kap. 

MB, identifiera, beskriva och bedöma de huvudsakliga effekter som ansökta verksam-

heter (avsnitt 3) kan antas medföra på människors hälsa och miljön, samt möjliggöra en 

samlad bedömning av dessa.  

MKB:n och tillhörande teknisk beskrivning (TB, även denna del ingår i detta dokument) 

utgör underlag till tillståndsansökan för vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § MB. 
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3 Ansökt verksamhet 

Ängelholms kommun ansöker om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen (MMD) vid 

Växjö tingsrätt att utvinna upp till 75 000 m3 sand från havsområde inom allmänt vatten-

område i Skälderviken (Figur 2-2 och Figur 5-4) samt utnyttja denna sand för strand-

fodring av kommunens stränder vid Havsbaden och/eller Vejbystrand (Figur 2-2). Sand-

utvinning ska ske en gång under en tioårsperiod, i samstämmighet med det tillstånd enligt 

kontinentalsockellagen som beslutats av SGU (Bilaga 14). Därtill ansöker kommunen om 

möjlighet att vid behov genomföra lokal sandåterföring, med syfte att reparera sanddyner 

efter eventuella erosionsskador som kan komma att uppstå i samband med stormar. 

De ansökta verksamheterna strandfodring och sandåterföring syftar till att motverka den 

pågående erosionen i områdena. 
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4 Alternativ 

4.1 Huvudalternativ 

Nedan presenteras huvudalternativet översiktligt. För en mer detaljerad beskrivning av 

ansökta verksamheters utformning och omfattning, se TB (avsnitt 0). 

Strandfodring och sandåterföring  

I syfte att skydda kustnära områden från erosion utförs strandfodring av kommunens 

stränder i norra Havsbaden och/eller Vejbystrand. Sandfodringen sker i samband med 

utvinningen, med sandvolymer som motsvarar ansökt sandutvinningsvolym (75 000 m3). 

Internationellt är strandfodring idag den överlägset mest utnyttjade metoden för att 

skydda stränder. Metoden kategoriseras som mjuk och naturanpassad, och förespråkas 

bland annat av UNFCC och EU som en lämplig klimatanpassningsåtgärd för strandkuster 

(Hanson et al., 2002; UNFCCC, 2006).  

Dess grundläggande princip är att tillåta naturlig förekommande sandtransportprocesser, 

men förhindra strandlinjen från att backa och behålla själva stranden genom att tillföra 

sand till stranden. Den tillförda sanden fungerar som ett slitlager, som måste underhållas 

genom att ny sand tillförs när befintlig sand transporterats iväg av naturliga sand-

transportprocesser. 

Strandfodring bedöms vara den mest lämpliga skyddsmetoden och har valts framför 

andra studerade alternativ (avsnitt 4.3.1) av en rad anledningar. En fördel med strand-

fodring är att metoden, till skillnad från många andra skyddsmetoder, bevarar en strands 

naturliga funktion och dynamik. Metoden uppvisar inte de negativa nedströmseffekter i 

form av ökad erosion som hårda skydd ofta medför och begränsar inte tillgängligheten till 

stranden som andra skyddsmetoder kan göra, utan skapar förutsättning för naturmiljön att 

utvecklas naturligt, samtidigt som den främjar rekreationsmöjligheter på stranden och 

skyddar bakomliggande landområden från erosion och översvämning. Strandfodring har 

också fördelen att vara en reversibel metod. Om man upphör med strandfodringen går 

stranden tillbaka till läget före strandfodringen efter några år. Strandfodring kan också 

möjliggöra bildande av sanddyner genom att säkerställa den bredd på strandplanet som 

krävs för att sand ska börja transporteras med vinden och på så sätt bygga upp dyn-

systemet. För att ytterligare påskynda sanddynernas uppbyggnadsprocess kan 

utfyllnadssanden delvis placeras upp mot eller uppe på sanddynerna. 

Andra studerade skyddsmetoder (avsnitt 4.3.1) bedöms bland annat medföra större 

konsekvenser för miljön, inte kunna skydda de värden som avses skyddas samt medföra 

en större ekonomisk kostnad. 

Det finns ett antal alternativa tekniker för hur och var sanden placeras på stranden vid 

strandfodring. Strandfodringsmetoden bestäms i samråd med entreprenören vid 

tidpunkten då sanden ska läggas ut, för att få största möjliga och önskad effekt av 

strandfodringen. Strandplansfodring bedöms vara den mest troliga fodringsmetoden. 
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Om behovet uppstår under tillståndets arbetsperiod, avses lokal sandåterföring utföras, 

med syfte att reparera klitter efter eventuella erosionsskador som kan komma att uppstå i 

samband med stormar (motsvarande tidigare genomföra akutåtgärder, se Tabell 2-1 

ovan). 

Sandutvinning 

Sandutvinning till strandfodringen sker i överensstämmelse med det av SGU beslutade 

tillståndet enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (avsnitt 0, Bilaga 14). 

Ansökt område för sandutvinning har valts framför andra studerade alternativ (avsnitt 

4.3.4) på grund av sin relativa närhet till ansökta strandfodringsområden, vilket är fördel-

aktigt både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv. Tillgången på sand av önskad kvalitet 

har också varit avgörande i valet av huvudalternativ. 

Korta avstånd mellan sandutvinnings- och strandfodringsområden medför kortare 

transporter och därmed en minskad miljöpåverkan genom bränsleåtgång jämfört med 

studerade alternativa sandutvinningslokaler (avsnitt 4.3.4). Sandutvinning utanför 

Skälderviken medför också fler transporter genom tumlarnas huvudhabitat i de yttre 

delarna av Skälderviken, vilket inte är att föredra. 

Sökanden har låtit genomföra maringeologiska undersökningar i området för att besvara 

frågan om sand finns i tillräcklig omfattning och av önskad kvalitet. Resultaten från de 

maringeologiska undersökningarna presenteras i avsnitt 7.3 och sin helhet i Bilaga 1. 

Undersökningarna utfördes på ett cirka 4 km2 stort område, och den totala ytan som 

bedöms som intressant för sandutvinning är cirka 1,3 km2 stor och har en total volym om 

cirka 3,9 miljoner m3 sand. Ansökt sandutvinningsområde är cirka 0,64 km2 stort. 

4.2 Nollalternativ 

Två principiellt skilda nollalternativ kan identifieras: 

1. Nollalternativ 1 innebär att inget erosionsskydd anläggs längs de aktuella stränderna. 

Stranderosionen i de aktuella områdena fortgår. 

2. Nollalternativ 2 innebär att en alternativ skyddsmetod för erosion appliceras i området 

för att skydda stränder och bakomliggande infrastruktur och bebyggelse. 

4.3 Alternativa lösningar 

4.3.1 Alternativa skyddsmetoder 

Ett flertal alternativa skyddsmetoder har studerats. Den skyddsmetod som valts som 

huvudalternativ bedömdes som den mest fördelaktiga beaktat ett antal förutsättningar 

(avsnitt 4.1). 

Nedan presenteras studerade alternativa lösningar samt de skäl som motiverade att 

alternativen valdes bort till förmån för skyddsmetoden med strandfodring och 

sandåterföring. De studerade alternativa skyddsmetoderna, som beskrivs mer detaljerat 

nedan, är: 
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A. Plantering av vegetation 

B. Hövder 

C. Strandskoning 

D. Friliggande vågbrytare 

E. Konstgjorda rev 

F. Stranddränering 

G. Planerad reträtt 

H. Sandstaket 

Inom ramen för arbetet med tillståndsansökan har dessutom kommunen låtit genomföra 

en fördjupad utredning avseende metoderna friliggande vågbrytare samt anläggandet av 

en översvämningsvall (Bilaga 13). 

A. Plantering av vegetation  

Att binda upp sand med växtplanteringar är ett sätt att skydda sanddyner från framförallt 

vinderosion (Figur 4-1). Växter som redan naturligt förekommer i området är att föredra 

vid plantering. Strandråg (Leymus arenarius) och strandrör (Ammophila arenaria) är 

exempel på gräsväxter som kan användas för att binda sand. Under växternas 

etableringstid är det viktigt att allmänheten hindras från att beträda nyplanteringarna. 

Erfarenheter från utförda planteringar visar att vegetation reducerar vinderosion effektivt, 

men har en liten skyddseffekt mot vågerosion. Metoden lämpar sig därför generellt väl för 

stabilisering av både nyanlagda sanddyner och befintliga klitter. I de aktuella områdena 

är det däremot framförallt vågerosion som utgjort ett problem under de senaste årens 

stormar, och vegetationsplantering är därför en mindre väl lämpad skyddsmetod för 

området. Metoden strandfodring (huvudalternativet) utesluter dock inte vegetations-

planering som en kompletterande åtgärd. 

Kommunen har tidigare genomfört plantering i dynsystemet vid Havsbaden (Figur 4-1), 

senast i augusti 2014. Det skydd som åtgärden medförde stod dock inte emot den 

belastning som stormarna Svea och Egon i januari 2015 medförde på dynsystemet 

(Ängelholms kommun, 2018b). 

+ Smälter in i strandmiljön 

+ Billig och självreparerande vid mindre erosionsskador 

+ Skyddar mot vinderosion 

- Känsligt för vågerosion 

- Begränsar tillgängligheten (kan också vara en positiv effekt, för att begränsa att 

människor rör sig i delar av dynsystemet där mänsklig mekanisk påverkan riskerar 

förvärra erosionssituationen) 
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Figur 4-1 Plantering av vegetation 

B. Hövder  

Hövder är en typ av pirar som byggs ut vinkelrät från en strand (Figur 4-2). Grundtanken 

är att sand ska ansamlas på uppströmssidan av hövden och på så sätt bygga ut strand-

planet där (se grön markering, Figur 4-2). Det nya strandplanet får en ny vinkel som 

anpassas till den förhärskande vågriktningen, vilket medför att erosionen av strandplanet 

på uppströmssidan minskar. Störst effekt av hövderna fås om de byggs i serier. 

Utbyggnaden av strandplanet på uppströmssidan av hövden sker på bekostnad av 

nedströmssidan, där erosionen istället ökar (se röd markering, Figur 4-2). 

+ Påverkar inte tillgängligheten till stranden och hövderna kan utnyttjas som badbryggor 

+ Bygger ut strandplanet på uppströmssidan av hövden 

- Kräver sandtransport för att fungera (kan eventuellt kombineras med strandfodring) 

- Fungerar endast för kustparallell sandtransport, ej för vinkelrät transport 

- Bidrar till ökad erosion nedströms hövden 

- Vid varierande vågklimat kan utåtgående strömmar bildas på grund av hövden, vilket 

resulterar i att sand förloras till djupare vatten 

- Skyddar inte bakomliggande områden och sanddyner vid högvattensituationer och 

stormar och förhindrar inte vågerosion 
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Figur 4-2 Hövder är våg- eller strömbrytare i form av pirar vinkelrätt ut från en strand. 
Uppströms hövden ansamlas sand och erosionen minskar (se område inom grön 
markering). Utbyggnaden av strandplanet på uppströmssidan av hövden sker på 
bekostnad av nedströmssidan, där erosionen istället ökar (se strandområde inom 
röd markering). 

C. Strandskoning 

Strandskoning är en konstruktion som uppförs på land, parallellt med stranden och som 

syftar till att stabilisera kustlinjen (Figur 4-3). En strandskoning kan bestå av till exempel 

betongplattor, stenblock, betong eller stålspont. Åtgärden är effektiv för att skydda 

bakomliggande landområde mot erosion, men resulterar generellt i ökad erosion på 

nedströmssidan av konstruktionen. Erosion kan även uppstå framför konstruktionen i de 

fall där konstruktionen reflekterar vågor, med följd att det framförliggande strandområdet 

riskerar eroderas och vattenområdet fördjupas, vilket i sin tur leder till att än större vågor 

kan nå strandområdet. En korrekt anlagd strandskoning är en relativt kostsam åtgärd, 

som ofta upplevs minska strandmiljöns estetiska värden, i synnerhet om de anläggs vid 

naturliga stränder. 

Strandskoningar kan med fördel kombineras med till exempel strandfodring. 

+ Säkrar bakomliggande landområden 

+ Lämpar sig ofta bra i urbana kustmiljöer (ur estetisk synvinkel) 

- Kan orsaka erosion framför och nedströms konstruktionen 

- Kostsam åtgärd som kräver underhåll 

- Försvårar tillgängligheten till stranden 
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Figur 4-3 Strandskoning 

D. Friliggande vågbrytare  

Friliggande vågbrytare är konstruktioner som uppförs ute i vattnet, parallellt med kusten 

(Figur 4-4). Dessa vågbrytare konstrueras för att skydda den innanförliggande stranden 

från eroderande vågor. Det lugnare vågklimatet leder dels till att strandlinjen förflyttas utåt 

och dels till att strand och sanddyner skyddas från höga vågor. Vågbrytaren kan 

anläggas av sprängsten eller natursten för att få ett mer naturligt utseende, men kan 

också tillverkas av cementblock eller gabioner. 

En friliggande vågbrytare har tidigare anlagts utmed stranden vid Havsbaden, nedanför 

Klitterhus (Figur 4-4). Åtgärden utfördes år 1999 som en akut åtgärd, för att skydda 

Klitterhus. Vågbrytaren uppnådde den eftersträvade effekten, och stranden innanför 

vågbrytaren har vuxit så att vågbrytaren numera inte längre är friliggande, utan stranden 

sträcker sig ut till vågbrytaren. Erosionen nedströms vågbrytaren har ökat. 

+ Stranden blir bredare 

+ Sanddyner skyddas från höga eroderande vågor 

- Kräver sandtransport för att fungera (kan eventuellt kombineras med strandfodring) 

- Skyddar inte mot översvämning på grund av högt vattenstånd 

- Kan orsaka erosion nedströms konstruktionen 

- Kan vara tekniskt komplicerat och därmed fördyrande att anlägga konstruktioner ute i 

vattnet jämfört med anläggningar på stranden 
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Figur 4-4 Friliggande vågbrytare 

E. Konstgjorda rev 

Konstgjorda rev påminner om friliggande vågbrytare förutom att reven ligger helt under 

vattenytan vid normalvattenstånd (Figur 4-5). De kan konstrueras av sten, betong eller 

andra material. På grund av sin placering under vatten påverkar inte konstgjorda rev 

landskapsbilden. Konstgjorda rev kan även bidra till en ökad biologisk mångfald då reven 

ofta koloniseras av makroalger, fiskar och andra marina organismer. 

Effektiviteten av de konstgjorda reven är kopplat till höjden av reven; ju högre rev desto 

effektivare. Därför minskar de konstgjorda revens effektivitet vid stormar med högvatten, 

eftersom vattendjupet över reven då är större. Den sand som deponeras på stranden 

bakom revet vid lugnare förhållanden kommer dock att fungera som en buffert vid 

stormar. 

På grund av att de konstgjorda reven har en begränsad effekt på stormerosion, bedöms 

det inte vara ett lämpligt alternativ i det aktuella fallet. 

+ Påverkar inte landskapsbilden vid normalvattenstånd 

+ Potentiella positiva effekter för biologisk mångfald 

- Kräver sandtransport för att fungera, kan eventuellt kombineras med strandfodring 

- Begränsad skyddseffekt vid stormar och högvatten 

- Kan orsaka erosion nedströms konstruktionen 

- Kan begränsa möjligheten till sjöfart i området 
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Figur 4-5 Konstgjorda rev 

F. Stranddränering 

En relativt ny metod för att motverka stranderosion är att anlägga ett dräneringssystem 

längs med stranden. Dräneringssystemet består av dräneringsledningar kopplade till 

pumpar, som sänker den ytliga grundvattennivån i strandområdet. Metoden har testats 

framgångsrikt i laboratoriemiljö, medan resultat i fält varit mindre entydiga (Dean and 

Dalrymple, 2002). 

Det är inte klarlagt hur metoden fungerar, men man tror att den fungerar genom att 

volymen vatten som spolas upp på stranden vid en våguppspolning är större än vad som 

spolas tillbaka. Detta på grund av att en större mängd av den uppspolade vågen infiltrerar 

stranden på grund av den avsänkta grundvattennivån. Strandplanet byggs då på efter-

som mer sand följer med vågen upp på stranden än vad som följer med vågen ner från 

stranden (Dean and Dalrymple, 2002).  

De mätningar som gjorts av metoden i fält tyder på att strandplanet byggs upp, medan 

strandprofilen under vattenytan blir brantare. Antagligen ändrar stranddräneringen jäm-

viktsbalansen för stranden. Det finns dessutom farhågor att metoden har en negativ effekt 

på nedströms strandavsnitt då metoden binder sand till strandplanet där dränering finns, 

på motsvarande sätt som hårda skydd som hövder eller strandskoning håller kvar sand i 

ett område och minskar sandtransporten till nedströms belägna områden (Dean and 

Dalrymple, 2002). 

Eventuellt kan metoden även ha en negativ effekt på vegetationen på stranden eftersom 

grundvattennivån sänks. Är så fallet kan den minskade vegetationen på stranden resul-

tera i att mer sand transporteras bort från stranden genom vinderosion (Dean and 

Dalrymple, 2002). 

Osäkerheten i effektiviteten och kostnader vid drift gör att metoden inte kan rekommen-

deras för Ängelholm. 
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G. Planerad reträtt 

Vid planerad reträtt tillåts strandlinjen förflyttas bakåt, utan att några insatser görs för att 

förhindra erosionen. Allteftersom strandlinjen rör sig bakåt rivs byggnader och infra-

struktur i det påverkade området. Vanligtvis rivs bebyggelse stegvis vartefter strandlinjen 

når vissa förutbestämda reträttlinjer. De områden som normalt är aktuella för planerad 

reträtt är områden där kostnaderna för att skydda bebyggelse och infrastruktur överstiger 

kostnaden för att flytta dessa. Det är inte ovanligt att denna metod är svår att applicera ur 

politiskt hänseende, men internationellt finns det exempel där planerad reträtt använts för 

bebyggda områden (NOOA, 2007). 

I Sverige har planerad reträtt inte använts som erosionsåtgärd för tätortsbebyggda om-

råden. Hur en planerad reträtt praktiskt ska genomföras är i dagsläget oklart. I skrivande 

stund pågår ett forskningsprojekt under namnet CAMEL (Climate Adaptation by Managed 

Realignment), vars syfte är att utreda och visa om och hur planerad reträtt kan bli en 

möjlig strategi inom klimatanpassning i Sverige. Forskningsprojektet pågår till och med år 

2020, och påbörjades år 2018 (Statens geotekniska institut, no date). 

Kommunen har inte ansvar att skydda enskilda fastigheter, som inte är av allmänt 

intresse (Länsstyrelsen i Skåne, 2014). Kommunen har, i egenskap av huvudman och 

fastighetsägare, dock en skyldighet att skydda sin egen infrastruktur, såsom vatten- och 

avloppsanläggningar (VA-anläggningar) och kommunala vägar. Vid en planerad reträtt 

behöver dessa rivas ut innan de riskerar att skadas av erosionen. Men kommunen har en 

skyldighet att tillhanda VA-anordningar, enligt vattentjänstlagen, för områden med 20 till 

30 anslutna fastigheter eller färre för områden där skyddet för miljön är viktigt (Svenskt 

Vatten, 2019). Kommunen kan således inte avveckla sin egen infrastruktur utan att först 

expropriera alla enskilda fastigheter. 

Kostnaden för att flytta bostadsområden är stor, ur ekonomisk såväl som miljömässig 

synvinkel. Ekonomiskt besitter fastigheterna invid Havsbaden och stranden i Vejbystrand 

höga värden och att expropriera dessa skulle innebära en stor kostnad för kommunen. 

Därtill kommer kostnaden för att riva hus, VA-anläggningar, vägar, med mera och därefter 

återuppbygga detta på en ny lokalisering längre ifrån havet. Miljömässigt innebär en 

planerad reträtt att idag oexploaterad mark tas i besittning för bostäder och framförallt 

konsumeras stora mängder råvaror och energi vid återuppbyggnaden av bebyggelse och 

infrastruktur. En planerad reträtt ställer också stora krav på sanering av den mark som 

lämnas. Därtill innebär planerad reträtt att värdefull allmän platsmark (själva sand-

stranden), med dess naturvärden och ekosystemtjänster, går förlorad eftersom metoden 

medför att erosionen tillåts fortgå utan åtgärd. 

Metoden, med tillkommande miljökonsekvenser och kostnader, bedöms inte vara i 

proportion till de klimatrisker som förväntas inträffa inom den närmaste tioårsperioden (för 

vilken ansökta verksamheter gäller). Det bedöms heller inte rimligt att genomföra en 

planerad reträtt inom den aktuella tidsperioden, eftersom metoden ännu inte är prövad i 

Sverige och det inte finns någon praxis eller några riktlinjer för hur den ska utföras i 

dagsläget. Det är kommunens sak att bestämma över mark- och vattenområdenas 

användning, och ur ett demokratiskt perspektiv saknas en viljeinriktning för planerad 
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reträtt. Planerad reträtt kräver till skillnad från övriga beskrivna metoder inte bara miljö-

prövning, utan förutsätter politiska beslut och för metoden anpassad fysisk planering för 

att kunna genomföras. Inga sådana beslut har tagits i kommunens nyligen antagna 

översiktsplan. Det är därför även av den anledningen högst osannolikt att det kan 

genomföras planerad reträtt inom 10 år. 

H. Sandstaket 

Sand kan bindas till sanddyner genom att sandfångande konstruktioner uppförs framför 

dynerna (Figur 4-6). Sandstaketen tvingar drivande sand att ackumuleras på en önskad 

plats. Sanden samlas bakom och framför sandstaketet för att vindhastigheten på båda 

sidor om staketet är lägre, vilket tillåter lätta material såsom sand att sedimentera. Sand-

högar bildas på båda sidor om sandstaketet, vilket gör att ytterligare sand sedimenterar. 

Bäst effekt av sandstaketen uppnås om staketen placeras vinkelrät mot vindriktningen 

eller parallellt med strandlinjen. Om staketets spjälor når ända ner till sanden kommer 

sanddynerna växa runt sandstaketet. Om en glipa på 10 – 15 cm lämnas mellan 

spjälorna och marken byggs dyner upp bakom sandstaketet. 

Sandstaketen kan vara av trä eller av plast. Fördelarna med ett trästaket är att det är 

relativt billigt, lätt att få tag på, lätthanterligt och kan sättas upp relativt snabbt. När träet 

grånat, smälter ett trästaket in i strandmiljön. Trä är dessutom ett naturmaterial som bryts 

ner i naturen. Fördelarna med sandstaket av plast är att de är starka, svårnedbrytbara 

och därför återanvändningsbara. Nackdelen är att de är relativt dyra och att de inte bryts 

ner i naturen – de skulle med andra ord utgöra skräp och fara för till exempel marina djur 

om de hade spolats ut i vattnet av vågorna vid en storm. 

Kommunen har anlagt sandstaket i Vejbystrand (Figur 4-6). Kommunens uppföljnings-

mätningar visar en tydligt positiv utveckling och snabbare självläkning än på angränsande 

strandområden utan staket. Fler staket planeras att anläggas vid stranden utmed Havs-

baden. Denna åtgärd omfattas inte av föreliggande prövning; nödvändiga dispenser för 

planerade sandstaket i Havsbaden har redan erhållits. Staket planeras att installeras 

2019 – 2020 på en sträcka om totalt 300 m. Material är naturmaterial (flätad pile och 

trästolpar). 

+ Ger vegetation tid att växa under trampfria förhållanden 

+ Smälter väl in i den naturliga miljön 

+ Miljövänlig (om rätt material används) 

+ Hindrar besökare från att trampa på de återhämtande dynerna 

- Långsammare och mindre effektiv metod, i jämförelse med vissa andra metoder, 

exempelvis strandfodring 



  

   

 
 

21(116) 
 

BILAGA B – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH TEKNISK BESKRIVNING 

2019-08-16 

SAMRÅDSUNDERLAG 

STRANDFODRING OCH SANDUTVINNING I SKÄLDERVIKEN 

 

 

PO p:\1215\1220198\000\19 original\ansökan enligt miljöbalken\samrådsversion mkb+tb 2019-08-16\ängelholm strandfodring - samrådsversion av mkb+tb 
2019-08-16.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 

Figur 4-6 Sandstaket i Vejbystrand. 

4.3.2 Alternativa sandutvinningsmetoder  

Ett alternativ till att utvinna sand är att inte utvinna sand lokalt utan importera marin ut-

vunnen sand från Danmark. Att importera sand är inte tillståndspliktigt och hade säker-

ställt att sand av rätt kvalitet och kvantitet finns tillgänglig när behovet för strandfodring 

uppstår. 

Alternativet bedöms ofördelaktigt i jämförelse med huvudalternativet både ekonomiskt 

och ur ett miljöperspektiv: längre transporter medför ökad kostnad och ökad miljö-

påverkan (se avsnitt 4.3.4). 

Möjlighet att använda sand från landbaserade täkter har också utretts. Majoriteten av det 

svenska behovet av material tillgodoses idag från landbaserade täkter. Mot bakgrund av 

samhällets mål att minska uttag av sand och grus på land, då dessa material är av stort 

värde bland annat för landets dricksvattenförsörjning, är det angeläget att kunna utvinna 

natursand på alternativa platser (Sveriges geologiska undersökning, 2015). Vidare är 

materialkvaliteten på sand från landbaserade sandtäkter sällan den önskvärda för 

strandfodring. 

4.3.3 Alternativa skyddsområden 

Det är inte aktuellt att utreda alternativa lokaliseringar för de områden som avses skyddas 

då det är de utpekade stränderna som ska skyddas i sin helhet. Eventuella åtgärder är 

därmed knutna till strändernas geografiska lokalisering (Figur 4-7). 
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Figur 4-7 Strandfodringsområden vid Havsbaden samt i Vejbystrand 

4.3.4 Alternativa sandutvinningsområden  

Strandfodring förutsätter att det finns sand att tillgå för strandfodringen. Viktigt vid val av 

sandutvinningsområde är att sandens egenskaper gör den lämpad för ändamålet och att 

sandutvinningsområdet är hållbart i miljökonsekvenshänseende såväl som ur ekonomisk 

synvinkel. 

År 2014 inledde sökanden arbetet med att utreda möjliga sandutvinningsområden. Då 

sandutvinningsområdet av ekonomiska och miljökonsekvensmässiga skäl bör vara be-

läget så nära strandfodringsområdena som möjligt fokuserade lokaliseringsutredningen i 

första hand på Skälderviken som möjligt uttagsområde. Befintlig information, bland annat 

från SGU, sammanställdes och två områden identifierades som intressanta att under-

söka; ett område väster om Vejbystrand liksom ett område norr om Rönnen (huvud-

alternativet). Båda områdena undersöktes vidare. Efter inledande skrivbordsstudier 

bedömdes området norr om Rönnen vara det intressantaste, främst på grund av att 

tillgången på sand bedömdes vara säkrare i området. Maringeologiska undersökningar i 

området har därefter utförts och bekräftat att sand av tillräcklig omfattning och av önskad 

kvalitet finns i området (avsnitt 4.1). Det är detta uttagsområde som sedermera tillstånds-

givits av SGU enligt kontinentalsockellagen (Bilaga 14). 
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Andra möjliga sandkällor har identifierats (Figur 4-8). Sveriges Geologiska Undersökning 

(SGU) har pekat ut potentiella sandutvinningsområden längs Sveriges kuster (Sveriges 

geologiska undersökning, 2017). Bland annat finns ett sandområde väster om Kullahalv-

ön mellan Höganäs och Viken, som kallas Svinbådan, som har använts för sandutvinning 

tidigare. Söder om Svinbådan i Öresund ligger Grollegrund och Disken, som också är två 

områden som tidigare använts för sandutvinning. Områden som inte tidigare använts för 

sandutvinning, men som identifierats som möjliga lokaler är bland annat Stora Middel-

grund, som ligger norr om Skälderviken, Sandflyttan i sydvästra Skåne, liksom Sand-

hammarbanken i sydöstra Skåne. På danska sidan finns bland annat möjliga sand-

utvinningsområden i Lappegrund i Öresund norr om Helsingör, vid Hesselö cirka 7 mil 

väster om Skälderviken samt i Köge bugt. De av SGU utpekade potentiella marina 

sandutvinningsområdena i Sverige är endast grovt kartlagda. Lokalerna har identifierats 

baserat på undersökningslinjer med inbördes avstånd av 15 km, vilket innebär att 

potentiella områden kan ha missats i kartläggningen. Cirka 80 % av inventeringen har 

genomförts baserat på material i skala 1:500 000 medan resterande cirka 20 % har 

baserats på material i skala 1:100 000 (Nyberg, 2015). De studerade möjliga alternativa 

sandkällorna är belägna längre ifrån sandfodringsområdena än det ansökta sand-

utvinningsområdet som presenteras i huvudalternativet, och har därför – både ur ett miljö- 

och ekonomiskt perspektiv – valts bort. Sandutvinning utanför Skälderviken medför också 

fler transporter genom tumlarnas huvudhabitat i de yttre delarna av Skälderviken samt 

ökar risken för att invasiva arter sprids till Skälderviken. 
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Figur 4-8 Identifierade möjliga alternativa sandkällor. Ansökta verksamheters lokalisering 
visas i rött. 

En ekonomisk bedömning har gjorts för att tydliggöra hur avstånd mellan sandutvinnings- 

och strandfodringsområde påverkar verksamheternas kostnad. I bedömningen jämförs 

sandutvinning i den ansökta lokalen med sandutvinning vid Hesselö på danskt vatten 

(cirka 75 km från Ängelholm). Hesselö tillämpas som alternativ för jämförelsen, då denna 

täkt är etablerad och tillståndsgiven. Övriga av SGU identifierade områden i Figur 4-8 

skulle kräva motsvarande tillståndsprocess som föreliggande (det vill säga enligt 

kontinentalsockellagen respektive miljöbalken). 

För en strandfodringsvolym på 100 000 m3 skulle kostnaden för Skäldervikenalternativet 

bli i storleksordningen 8 miljoner kr, medan kostnaden för Hesselöalternativet skulle bli i 

storleksordningen 16 miljoner kr. Bedömningen grundar sig på siffror som erhållits från 

Rohde-Nielsen som är den entreprenör som har utfört sandutvinning och strandfodring i 

Ystad 2011, 2014 respektive 2017 (Møller Nielsen, 2018). Kostnader angivna i danska 

kronor har räknats om till svenska kronor enligt växelkurs 2018-07-12. 
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Sandutvinning i Skälderviken 

▪ Etableringskostnad: cirka 830 000 – 965 000 SEK 

▪ Avgift SGU (baserad på motsvarande avgift från Ystads kommuns tillstånd enligt 

kontinentalsockellagen): 0,9 SEK/m3 

▪ Sandutvinning/strandfodring: 69 SEK/m3 

 

Sandutvinning vid Hesselö 

▪ Etableringskostnad: cirka 830 000 – 965 000 SEK 

▪ Statlig skatt, Danmark: 21 SEK/m3 

▪ Sandutvinning/strandfodring: 138 SEK/m3 
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5 Teknisk beskrivning 

5.1 Teknisk beskrivning av strandfodring 

I syfte att skydda kustnära områden från erosion utförs strandfodring av kommunens 

stränder i Havsbaden och/eller Vejbystrand. Vid strandfodring tillförs sand till stranden, 

vilket bevarar själva stranden och förhindrar strandlinjen från att backa. Naturligt före-

kommande sandtransportprocesser hindras inte, vilket medför att den tillförda sanden 

fungerar som ett slitlager, som måste underhållas genom att ny sand tillförs när ”gammal” 

tillförd sand transporterats iväg av de naturligt förekommande sandtransportprocesserna. 

Sand av tillräcklig kvantitet och rätt kvalitet för ändamålet, främst med avseende på 

kornstorleksfördelning och färg, krävs för strandfodringen.  

Strandfodringen utförs med volymer motsvarande det tillstånd som Ängelholms kommun 

erhållit enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, det vill säga 75 000 m3 sand 

(Bilaga 14). 

Den optimala sanden för strandfodring är något grövre än den i området naturligt före-

kommande sanden, och innehåller en låg andel finmaterial. Eventuellt finmaterial spolas 

bort från stranden relativt fort, och blir därmed en förlorad sandvolym som verksamhets-

utövaren ändå måste betala för vid genomförandet av strandfodringen. Helst ska sanden 

huvudsakligen vara välsorterad, eftersom sådan sand upplevs som sandstrandslik. 

Sandens färg har både estetisk betydelse och påverkar hur besökare upplever stranden 

efter genomförd åtgärd, liksom betydelse för flora och fauna på stranden. En mörkare 

sand än den ursprungliga resulterar exempelvis i att mikroklimatet på stranden blir 

varmare, vilket kan missgynna ursprungliga arter på stranden. 

Det finns ett antal alternativa tekniker för hur och var sanden placeras på stranden vid 

strandfodring. För att få största möjliga och önskad effekt av strandfodringen bestäms 

fodringsmetoden i samråd med entreprenören när sanden ska läggas ut. Möjliga 

fodringsmetoder beskrivs nedan (Dean and Dalrymple, 2002). Strandplansfodring 

bedöms vara den mest troliga metoden. 

▪ Strandplansfodring innebär att sand placeras direkt på strandplanet, och jämnas 

sedan ut över stranden med hjälp av maskiner (Figur 5-1). Detta medför att strand-

planets bredd ökas drastiskt vid genomförandet, men eftersom ingen sand är 

placerad i den aktiva strandprofilen under vattenytan kommer naturen att omfördela 

den utlagda sanden över hela den aktiva strandprofilen. Det får konsekvensen att 

strandplanet under de första åren minskar snabbt i bredd. Den snabba avsmalningen 

av strandplanet kan av allmänheten uppfattas som att strandfodringen varit förgäves 

eftersom sanden ser ut att försvinna. Emellertid har bara naturen omfördelat sanden 

längs hela strandprofilen. Denna missuppfattning kan motverkas genom information 

till allmänheten om att den förväntade bredden är betydligt mindre än den initiala. 
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Figur 5-1 Strandfodring med strandplansfodringsmetoden 

▪ Sanddynsfodring innebär att sand läggs upp direkt bland sanddynerna alternativt att 

nya sanddyner tillskapas. Strandplanet påverkas inte av denna fodringsmetod, utan 

fodringen syftar bara till att öka sandvolymen i sanddynerna. Fördelen är att sand-

dynernas motståndskraft mot stormerosion förbättras, utan att naturliga processer 

behöver transportera upp sanden på dynerna. Nackdelen är att eftersom strandplanet 

inte tillförs sand gynnas inte rekreationen på samma sätt som vid till exempel strand-

plansfodring. Inte heller den naturliga transporten av sand från strandplan till dyn 

gynnas, som kräver viss bredd på strandplanet. Metoden innebär också att den 

dämpande effekt på vågenergin som ett brett strandplan medför, inte uppnås. 

▪ Strandprofilsfodring innebär att sanden läggs upp längs hela strandprofilen, både 

ovanför och under vattenytan. Med metoden blir avsmalningen av strandplanet 

minimal efter genomförd åtgärd, men samtidigt är det en praktiskt svårare och 

betydligt dyrare metod att genomföra. 

▪ Sandrevelsfodring går ut på att sand läggs som en sandrevel precis utanför vågornas 

brytzon, men fortfarande inom den aktiva strandprofilen. Sanden kommer efter 

utläggningen att sakta röra sig inåt stranden med hjälp av vågor och strömmar. På så 

sätt kommer strandbredden att sakta öka. Hur lång tid detta tar beror på det lokala 

vågklimatet. Fördelen med metoden är att den är kostnadseffektiv, medan nackdelen 

är att det krävs god kännedom om de lokala vågförhållandena för att säkerställa att 

sanden rör sig inåt stranden och inte ut på djupare vatten. 

Strandfodringen utförs i samband med den ansökta sandutvinningen (avsnitt 5.1). 

5.2 Teknisk beskrivning av sandåterföring 

Om behovet uppstår under tillståndets arbetsperiod, avses lokal sandåterföring utföras, 

med syfte att reparera klitter efter eventuella erosionsskador som kan komma att uppstå i 

samband med stormar. 
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Lokal sandåterföring innebär att sand tas från strandnära vattenområde och återförs till 

strandplan och dyn. Normalt sett sker arbetet genom att en grävmaskin med lång arm tar 

sand från området strax utanför strandlinjen och lägger upp på stranden (Figur 5-2). Den 

andra grävmaskinen fördelar sanden längs strandplanet och dynen. Den sand som åter-

förs tas från hela det berörda strandavsnittet, och det eftersträvas att sanduttaget ska ske 

så jämnt som möjligt, för att undvika att djupa gropar uppstår. Innan sanden fördelas på 

stranden läggs den på hög uppe på strandplanet, där vattnet i sandhögarna får rinna av, 

innan sanden placeras ut på strandplan och i dyn. Arbetet utförs vid behov efter 

eventuella stormar. 

 

Figur 5-2 Arbete med sandåterföring i Ystad 

5.3 Teknisk beskrivning av sandutvinning 

Sandutvinningsverksamheten avses bedrivas genom sandsugning med släpsugsteknik. 

Släpsugning kan liknas vid en dammsugare som transporteras längs botten. Detta är den 

vanligaste metoden vid utvinning av sand till havs och den är lämplig när sandföre-

komsten har stor geografisk utbredning men inte nödvändigtvis stor mäktighet (då 

sticksugning oftare tillämpas). Vid släpsugning dras ett mudderrör längs botten och ett 

jämnt lager sand sugs upp och efterlämnar cirka 1 – 3 m breda och upp till 0,5 m djupa 

spår i havsbotten. Figur 5-3 visar ett exempel på hur ett släpmuddringsfartyg kan se ut. 

Området för sandutvinning bör vara ett ackumulationsområde eller ett transportområde 

eftersom spåren på havsbotten då kan återställas genom naturliga sandförflyttningar och 
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ackumulation. Genom att utnyttja denna teknik tas ett jämnt lager sand bort längs stråk 

och man undviker djupa hål i botten som kan leda till att syrefattiga förhållanden uppstår.  

 

Figur 5-3 Släpmuddringsfartyg (bild lånad från http://www.rohde-nielsen.dk/). 

Sandutvinningen utförs i enlighet med det tillstånd som Ängelholms kommun erhållit 

enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (Bilaga 14), det vill säga att inom allmänt 

vattenområde i Skälderviken, definierat av hörnkoordinaterna i Tabell 5-1 och av Figur 

5-4, ta ut sammanlagt 75 000 m3 sand från havsbotten. Verksamheten får pågå under 

maximalt tre veckor vid ett tillfälle under perioden 15 april – 15 maj eller 1 september – 31 

december. Tillståndet gäller till och med 31 januari 2029. 

Tabell 5-1 Hörnkoordinater för tillståndsgivet sandutvinningsområde (SWEREF 99 TM). 

X Y 

360285 6237220 

361941 6236457 

361796 6236147 

360138 6236896 

 

http://www.rohde-nielsen.dk/
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Figur 5-4 Ansökt sandutvinningsområde. Koordinater angivna i SWEREF 99 TM. 

De skadeförebyggande åtgärder som utförs för att minska risken för påverkan från sand-

utvinningsverksamheten beskriv i avsnitt 0. (Inga skadeförebyggande åtgärder bedöms 

krävas för sandstrandfodringen.) 
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6 Bedömningsgrunder och planeringsunderlag 

6.1 Kommunala planer och program 

6.1.1 Översiktsplan 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som 

omfattar hela kommunen (3 kap. 1 § PBL). Av översiktsplanen ska bland annat framgå (3 

kap. 5 § PBL): kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa 

av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana 

risker kan minska eller upphöra. Det är med andra ord varje kommuns uppgift att kart-

lägga och besluta om strategier för hur risker kopplade till bland annat erosion och 

översvämning ska hanteras. 

Översiktsplan 2035 antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017 (Ängelholms 

kommun, no date b). I översiktsplanen görs ställningstagandet att minimera risker för 

erosion, ras, skred och översvämningar. I översiktsplanen står följande att läsa: Risken 

för översvämnings- och erosionsskador behöver även fortsättningsvis minimeras. 

Ängelholms kommun ska därför arbeta proaktivt för att minska dessa risker genom 

åtgärder såsom strandfordring, plantering av vegetation samt uppförande av staket och 

övergångar. Därutöver krävs löpande underhåll av stranden. 

6.1.2 Detaljplaner  

Fem detaljplaner berörs av områdena för ansökt strandfodringsverksamhet vid 

Havsbaden och Vejbystrand (Ängelholms kommun, 2019). Detaljplanerna listas nedan. 

Havsbaden: 

▪ Ängelholm, detaljplan B 235 (laga kraft 1981-06-15) 

▪ Ängelholm, detaljplan B 523 (laga kraft 1968-11-13) 

▪ Ängelholm, detaljplan DP 1044 (laga kraft 2011-12-22) 

Vejbystrand: 

▪ Vejbystrand, detaljplan DP 1007 (laga kraft 2008-12-18) 

▪ Vejbystrand, detaljplan B 509 och ÄDP 003 (laga kraft 1995-08-31) 

Den ansökta verksamheten strider inte mot gällande detaljplaner.  

6.1.3 Naturvårdsprogram för Ängelholm 

Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun antog i juni 2010 ett naturvårdsprogram för 

kommunen (Ängelholms kommun, no date a). Naturvårdsprogrammet beskriver cirka 80 

områden i kommunen med höga naturvärden. 

Strandområdet i Vejbystrand pekas i naturvårdsprogrammet ut som värdefullt. Det 

aktuella strandfodringsområdet beskrivs som bred sandstrand som på landsidan kantas 
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av ett dynområde med upp till 5 m höga sanddyner. Dynerna är mestadels täckta av 

sandrör och annan vegetation på landsidan. Sandstranden är kal så när som på små 

bestånd av saltarv och sodaört. Vresros breder ut sig på de inre dynerna. 

Strandområdet vid Havsbaden i Ängelholm pekas inte ut i naturvårdsprogrammet. 

Hela kommunens vattenområde i Skälderviken pekas i naturvårdsprogrammet ut som 

värdefullt. Skälderviken utgör basen för turistnäringen i Ängelholms kommun. I de grunda 

och skyddade vattenområdena finns områden som är viktiga reproduktionslokaler för 

olika fiskarter, till exempel plattfiskar. En stor del av Skäldervikens grunda vattenområden 

ligger geografiskt inom Ängelholms kommun. Inga djupare delar eller klippkust finns i 

Ängelholm. 

6.2 Riksintressen 

Det finns totalt fyra riksintressen inom de aktuella områdena vid Havsbaden i Ängelholm, 

Vejbystrand och Skälderviken vilka kan komma att påverkas av de planerade 

verksamheterna. Riksintressena är RI Högexploaterad kust, RI Rörligt friluftsliv, RI 

Friluftsliv samt RI Naturvård (Figur 6-1 – Figur 6-4). 

 

Figur 6-1 RI Högexploaterad kust är markerat med röd färg. Ansöka verksamheters 
ungefärliga lokalisering är markerad med orange färg. Karta från Boverket. 
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Figur 6-2 RI Rörligt friluftsliv är markerat med gul färg. Ansöka verksamheters ungefärliga 

lokalisering är markerad med orange färg. Karta från Boverket. 

 

Figur 6-3 RI Friluftsliv är markerat med grön färg. Ansöka verksamheters ungefärliga 

lokalisering är markerad med orange färg. Karta från Boverket. 
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Figur 6-4 RI Naturvård markerat med grön färg. Ansöka verksamheters ungefärliga 
lokalisering är markerad med orange färg. Karta från Boverket. 

Båda strandfodringsområdena ligger inom områden klassade som riksintresse för Rörligt 

friluftsliv enligt 4 kap. MB respektive Friluftsliv enligt 3 kap. 6§ MB.  

Både berörda vatten- och landområden ligger inom ett område klassat som riksintresse 

för Högexploaterad kust enligt 4 kap. MB.  

Av de direkt berörda områdena ligger de nordligaste cirka 700 m av strandfodrings-

området vid Havsbaden inom ett område klassat som riksintresse för Naturvård enligt 4 

kap. 6§ MB (Rönneåns dalgång – Ageröds mosse). Övriga strandfodringsområden ligger 

inte inom riksintresse för Naturvård, men ytterligare sådana områden finns belägna cirka 

700 m norr om strandfodringsområdet i Vejbystrand och cirka 600 m söder om 

strandfodringsområdet i Havsbaden. 

6.3 Skyddad natur 

6.3.1 Natura 2000-områden 

Fågeldirektivet (eller Rådets direktiv 2009/147/EG (79/409/EEG) av den 30 november 

2009 om bevarande av vilda fåglar) är ett EU-direktiv, som i syfte att bevara livskraftiga 

populationer av naturligt förekommande och specifikt utsatta fågelarter, skyddar arternas 

häckningsplatser i medlemsländerna.  

Art- och habitatdirektivet (eller Rådets direktiv 1992/43/EEG av den 21 maj 1992 om 

bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter) är ett EU-direktiv vars syfte är att 
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bevara naturligt förekommande livsmiljöer och den vilda floran och faunan inom EU:s 

medlemsländer, och på så sätt säkra den biologiska mångfalden. 

Natura 2000-områden är områden inom EU, som innehåller arter eller naturtyper som är 

särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Områdena ska skyddas för att uppnå 

målen med fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet, vilket regleras i den svenska 

lagstiftningen i MB med tillhörande Förordning (1998:1252) om områdesskydd m.m. 

Områden som är särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet kallas SPA-områden 

(efter deras engelska namn Special Protection Areas). Områden av särskilt 

gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet kallas SCI-områden (efter deras engelska 

namn Site of Community Interest). Alla Natura 2000-områden är klassade som 

riksintressen (4 kapitlet 1 och 8 §§ MB). 

I närheten av ansökta verksamheter finns följande Natura 2000-områden: Nordvästra 

Skånes havsområde som både är ett särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet (SPA-

område) liksom ett område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet (SCI-område); 

SPA-området Skälderviken och SCI-området Jonstorp-Vegeåns mynning, som till stor del 

överlappar varandra; och SCI-områdena Bjärekusten och Ängelholms kronopark (Figur 

6-5).  

Sandutvinningsområdet är beläget i det relativt nya Natura 2000-området Nordvästra 

Skånes havsområde (SCI/SPA). Inget av strandfodringsområdena ligger inom Natura 

2000-områden.  

Nedan följer en kort beskrivning av ovan nämnda Natura 2000-områden. 
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Figur 6-5 Natura 2000-områden i närheten av ansökta verksamheter: särskilda 
skyddsområdena enligt fågeldirektivet (SPA-områden) Nordvästra Skånes 
havsområde och Skälderviken (rosafärgat), liksom områdena av 
gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet (SCI-områden) Bjärekusten, 
Ängelholms kronopark, Nordvästra Skånes havsområde och Jonstorp-Vegeåns 

mynning (kartmaterial hämtat från Skyddad natur, Naturvårdsverket). 

Nordvästra Skånes havsområde (SCI/SPA)  

Nordvästra Skånes havsområde (SCI/SPA) är ett område utpekat för naturtyperna 

sandbankar och rev, liksom en rad fågelarter (framför allt änder), gråsäl, knubbsäl och 

tumlare (Naturvårdsverket, no date a).  

Området visar stor variation i evertebrat-, fisk- och fågelfauna. Det är ett viktigt lekområde 

för torsk, och ett viktigt område för rastande och övervintrande änder. För arterna sjöorre 

och svärta utgör området den viktigaste lokalen i landet. Under hela året finns en hög 

förekomst av tumlare, med särskild vikt under årets varmare månader, och kalvar är 

vanligt förekommande. Även knubbsäl och gråsäl finns i området (Naturvårdsverket, no 

date a).  

Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde fanns inte då sökanden inledde 

arbetet med föreliggande ansökan 2014. Länsstyrelsen Skånes samrådsunderlag med 

förslag till bildandet av ett nytt Natura 2000-område är daterat 2016-04-19, alltså strax 

före sökanden lämnade in sin ansökan enligt kontinentalsockellagen till SGU (MKB är 
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daterad 2016-04-20). Regeringen beslutade om det nya Natura 2000-området 2016-12-

14 och ännu finns ingen bevarandeplan fastställd. 

Bjärekusten (SCI)  

Cirka 700 m norr om strandfodringsområdet i Vejbystrand ligger Bjärekusten (SCI) som 

sträcker sig norrut längs kusten till Torekov. Området är utpekat för en rad naturtyper, där 

de största till arealerna är silikatgräsmarker, fuktängar, torra hedar, olika typer av dyner, 

salta strandängar och vegetationsbeklädda havsklippor, liksom arterna flytsvalting och 

kalkkärrsgrynsnäcka (Naturvårdsverket, no date a). 

Området är till största delen oexploaterat och har en rik och varierande flora, som 

inkluderar många ovanliga och hotade växtarter. I området finns Sveriges största 

population av flytsvalting och landets enda population småfrossört (Naturvårdsverket, no 

date a). 

Ängelholms kronopark (SCI)  

Ängelholms kronopark är beläget nära strandfodringsområdet vid Havsbaden. Området 

skyddas enligt Art- och habitatdirektivet, och är utpekat för naturtyperna sandbankar, fem 

olika dyntyper samt lövsumpskog (Naturvårdsverket, no date a).  

Området utgörs av ett sanddynsystem med allt från embryonala dyner till äldre 

trädbeklädda dyner. Tall planterades i området under 1700- och 1800-tal för att minska 

sandflykt. Spår av sandflykten finns fortfarande kvar. Skogsbruk har förekommit i 

området, men partier av skogen kan ändå dateras bakåt till 1700-talet. Hela området är 

ekologiskt och zoologiskt intressant med stor betydelse för bland annat fåglar, 

fladdermöss och insekter. Området ligger inom naturreservatet Ängelholms Strandskog 

(se vidare avsnitt 6.3.2). Området utnyttjas flitigt för det rörliga friluftslivet. 

Jonstorp-Vegeåns mynning (SCI)/Skälderviken (SPA)  

Jonstorp-Vegeåns mynning (SCI) är utpekat för en rad naturtyper, där de största till 

arealen är sandbankar, rev, liksom blottade rev- och sandbottnar. Skälderviken (SPA) är 

utpekat för ett flertal fågelarter (Naturvårdsverket, no date a). 

Området är ett grunt havsområde, som kännetecknas av sandbottnar med och utan 

ålgräsängar samt rev med stenblock med alger. Det högproduktiva grunda havsområdet 

ger förutsättningarna för områdets höga värde för fisk, marina däggdjur och fåglar. Av 

särskild betydelse är havsområdet för lekande och uppväxande plattfisk, ål och 

torskfiskar, liksom för säl och tumlare. Området är också av stor betydelse för fågellivet, 

främst blå och brun kärrhök, brushane, fiskgjuse och grönbena (Naturvårdsverket, no 

date a). 

Referens till bevarandeplaner för samtliga listade Natura 2000-områden återfinns i 

referenslistan (Länsstyrelsen Skåne, 2005, 2018c, 2018a, 2018d). För Natura 2000-

området Nordvästra Skånes havsområde (SCI/SPA) finns inga bevarandeplaner 

framtagna. 
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6.3.2 Naturreservat 

I närheten av ansökta verksamheter finns fyra naturreservat: Jonstorp-Vegeåns mynning 

söder om sandutvinningsområdet, Ängelholms strandskog söder om Havsbaden, samt 

Stora Hults strand och Magnarps strandmarker norr respektive söder om Vejbystrand 

(Figur 6-6). Naturreservaten Jonstorp-Vegeåns mynning, Ängelholms strandskog och 

Stora Hults strand överlappar till stora delar respektive Natura 2000-område Jonstorp-

Vegeåns mynning/Skälderviken, Ängelholms kronopark och Bjärekusten (Figur 6-5).  

Referens till skötselplaner för de tre gällande naturreservaten återfinns i referenslistan 

(Länsstyrelsen Skåne, 2010b, 2010a, 2014). 

 

 

Figur 6-6 Naturreservat i närheten av ansökta verksamheter: Stora Hults strand, Magnarps 
strandmarker, Ängelholms strandskog, Jonstorp-Vegeåns mynning och 
Vitsippeskogen. 

6.3.3 Strandskydd 

Samtliga berörda strandområden är skyddade med ett så kallat ”flytande strandskydd” på 

100 – 300 m. Flytande strandskydd innebär att strandskyddszonen omfattar land- eller 

vattenområdet från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (se Figur 6-7 och Figur 

6-8). Syftet med strandskydd är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och 

bevara bra livsvillkor och spridningskorridorer för djur och växter, både på land och i 
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vatten. Dispens för intrång i strandskyddsområdet utgör en del av aktuell 

tillståndsansökan. 

 

Figur 6-7 Strandskydd vid Havsbaden 

 

Figur 6-8 Strandskydd i Vejbystrand 

6.4 Miljömål 

6.4.1 Nationella miljömål 

Sveriges riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål som tillsammans med generations-

målet och etappmålen är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen 

av de globala hållbarhetsmålen (Naturvårdsverket, no date b). Målen beskriver det 

tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbart och som 

miljöarbetet i Sverige ska leda till. De 16 miljökvalitetsmålen är: 

1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet 

2. Frisk luft 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 



   

 
 

 

40(116) 
 
BILAGA B – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH 

TEKNISK BESKRIVNING 

2019-08-16 

SAMRÅDSUNDERLAG 

STRANDFODRING OCH SANDUTVINNING I SKÄLDERVIKEN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

PO p:\1215\1220198\000\19 original\ansökan enligt miljöbalken\samrådsversion mkb+tb 2019-08-16\ängelholm strandfodring - samrådsversion av mkb+tb 
2019-08-16.docx 
 

 

3. Bara naturlig försurning 11. Myllrande våtmarker 

4. Giftfri miljö 12. Levande skogar 

5. Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap 

6. Säker strålmiljö 14. Storslagen fjällmiljö 

7. Ingen övergödning 15. God bebyggd miljö 

8. Levande sjöar och vattendrag 16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

De nationella miljökvalitetsmålen, undantaget mål nummer 14 Storslagen fjällmiljö gäller 

som miljömål för Skåne (Länsstyrelsen Skåne, 2016). En avstämning mot bedömda 

relevanta miljömål görs i avsnitt 14.4.1. 

6.4.2 Regionala miljömål 

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de 

svenska miljömålen. Skånes mål är samma som de nationella målen: generationsmålet, 

miljökvalitetsmålen (med undantag för ”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen. Skåne har 

därutöver ytterligare regionala mål för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.  

De stora prioriteringarna är att minska utsläppen av växthusgaser som påverkar klimatet, 

miljögifter samt övergödande ämnen. Dessa ämnen påverkar de nationella miljömålen 

relaterade till luft, mark och vatten. I Skåne prioriteras även en ökning av den biologiska 

mångfalden, bevara kulturmiljöer samt begränsa exploateringen av mark och landskap.  

Bedömningen av de för ansökan relevanta miljömålen går att utläsa i   
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Tabell 14-1. 

6.4.3 Lokala miljömål 

Ängelholms kommuns lokala miljömål framgår av kommunens miljöplan för perioden 

2014 – 2021 (Ängelholms kommun, 2012). 

Ängelholms kommun arbetar med sex lokala inriktningar för sitt miljöarbete, som på olika 

sätt täcker in de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Inriktningarna överlappar 

varandra till viss del och ska inte behandlas som separata frågor utan användas i en 

helhetsbild och syfta till att kunna nå det övergripande nationella målet som Sveriges 

miljöpolitik arbetar för att nå, Generationsmålet. 

▪ God vattenkvalitet 

▪ En levande natur och ett friskt ekosystem 

▪ Effektiv användning och produktion av energi 

▪ Hållbart transportsystem 

▪ En levande och god bebyggd miljö 

▪ Upphandling utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv 

Flera av målen berörs av ansökt verksamhet. Bedömningarna avseende målen korrelerar 

med bedömningarna avseende de nationella miljömålen (avsnitt 14.4.1). 

6.5 Miljökvalitetsnormer för vatten 

6.5.1 Ramdirektivet för vatten 

EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) (2000/60/EG) och dotterdirektivet om 

miljökvalitetsnormer (2008/105/EG), definierar de svenska (och europeiska) målen för 

förvaltning av alla former av vatten, däribland ytvatten. Målen har införlivats i svensk 

lagstiftning genom 5 kapitlet i miljöbalken, förordningen (2004:660) om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön liksom förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. 

Sveriges ytvatten är idag indelade i geografiska delområden som kallas vattenföre-

komster och i myndigheternas databas VISS (VattenInformationsSystem Sverige) finns 

bedömningar av den aktuella miljöstatusen i vattenförekomsterna. Metodiken bakom 

statusklassningarna beskrivs i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 

2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (Havs- och 

Vattenmyndigheten, 2013). 

Målen för miljöstatusen i en vattenförekomst bestäms av myndigheterna genom så 

kallade miljökvalitetsnormer (MKN). MKN för vatten är bestämmelser om kraven på 

kvaliteten på vattenmiljön i en vattenförekomst. Miljötillståndet i en vattenförekomst 

beskrivs genom ekologisk och kemisk status, och klassificeras utifrån en bedömning av 

ett antal kvalitetsfaktorer som i sin tur delas in i olika parametrar. En vattenförekomsts 
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samlade status motsvarar en sammanvägning av kvalitetsfaktorerna där de biologiska 

faktorerna är styrande.  

Strandfodringsområdena och sandutvinningsområdet ingår i vattenförekomsten Skälder-

viken (id WA52813004), som är en 241 km2 stor kustvattenförekomst i Västerhavets 

vattendistrikt. Förekomsten omges av Kullen i sydväst och Bjärekusten i nordost och är 

den sydligaste delen av Kattegatt (Figur 6-9) (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna and 

Havs- och vattenmyndigheten, no date a).  

 

Figur 6-9 Kustvattenförekomsten Skälderviken (id WA52813004) (markerad med turkos färg). 
Kartan är ett urklipp från Vattenkartan (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna and 
Havs- och vattenmyndigheten, no date b).  
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Den beslutade miljökvalitetsnormen (kvalitetskravet) för Skälderviken är att uppnå god 

ekologisk status till år 2027, liksom god kemisk ytvattenstatus med mindre stränga krav 

för polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Tabell 6-1) (Vattenmyndigheterna, 

Länsstyrelserna and Havs- och vattenmyndigheten, no date a). 

Enligt myndigheternas senaste bedömning är den ekologiska statusen i förekomsten god 

(Tabell 6-1). Förekomsten bedöms inte uppnå god kemisk ytvattenstatus, när 

bedömningen inkluderar kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE), vars gräns-

värden bedöms överskridas i alla Sveriges ytvattenförekomster. Den kemiska statusen 

utan överallt överskridande ämnen bedöms vara god (Tabell 6-1) (Vattenmyndigheterna, 

Länsstyrelserna and Havs- och vattenmyndigheten, no date a). 

Tabell 6-1 Ekologisk status och kemisk ytvattenstatus, liksom beslutade miljökvalitetsnormer 
för vattenförekomsten Skälderviken (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna and 
Havs- och vattenmyndigheten, no date a). 

Status och miljökvalitetsnorm, Skälderviken (id WA52813004) 

Senast bedömd ekologisk status (år 2019): God  

Kvalitetskrav – norm (beslutad): God ekologisk status 2027  

Senast bedömd kemisk ytvattenstatus (år 2019): Uppnår ej god  

Senast bedömd kemisk ytvattenstatus utan överallt  
överskridande ämnen (år 2014): 

God  

Kvalitetskrav – norm* (beslutad): God kemisk ytvattenstatus  

* Undantag i form av mindre stränga krav har beslutats för polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver 

och kvicksilverföreningar. Motsvarande god status behöver inte uppnås för ämnena i fråga, men ämneshalterna 

får inte öka i relation till halterna i förekomsten i december år 2015. 

Bedömningen av kemisk status har gjorts med avseende på halter av de prioriterade 

ämnena bly, tributyltenn (TBT), kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) (Tabell 

6-2). Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status med avseende på PBDE, 

kvicksilver och TBT, och uppnår god kemisk ytvattenstatus med avseende på bly. 

Bedömningarna av kvicksilver och PBDE är nationella klassificeringar som gäller för alla 

Sveriges ytvattenförekomster i fall då mätdata för enskilda vattenförekomster saknas. 

Den bedömda ytvattenstatusen utan överallt överskridande ämnen (det vill säga 

kvicksilver och PBDE) är god. Bedömningen gjordes senast år 2014, och baseras inte på 

senast bedömda ämnen (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna and Havs- och 

vattenmyndigheten, no date a). 

Tabell 6-2 Klassning av prioriterade ämnen och andra ämnen av betydelse för vattenföre-
komsten Skälderviken: senast bedömd (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna and 

Havs- och vattenmyndigheten, no date a).  

Ämne som klassificerats Status  

Bromerad difenyleter Uppnår ej god  
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Ämne som klassificerats Status  

Bly och blyföreningar God  

Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppnår ej god  

Tributyltennföreningar (TBT) (PAH) Uppnår ej god  

 

Bedömningen av ekologiskt status för förekomsten baseras på de biologiska kvalitets-

faktorerna växtplankton och bottenfauna, vilka sammantaget visar god status, de 

fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna syrgasförhållanden, ljusförhållanden, och närings-

ämnen, som visar god, måttlig, respektive god status (för kvalitetsfaktorn näringsämnen 

är det den sammanvägda bedömningen), samt de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna 

konnektivitet, hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd, vilka alla visar hög status 

(Tabell 6-3) (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna and Havs- och vattenmyndigheten, 

no date a). 

Tabell 6-3 Senast bedömda kvalitetsfaktorer, och underliggande bedömda parametrar, med 
avseende på ekologisk status för vattenförekomsten Skälderviken 
(Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna and Havs- och vattenmyndigheten, no date 
a). 

Kvalitetsfaktor Parameter Klassificering  

Biologisk    

Växtplankton  God  

 Klorofyll a God  

 Totalbiomassa Hög  

Bottenfauna  God  

 BQI God  

Fysikalisk kemisk    

Syrgasförhållanden - God  

Ljusförhållanden - Måttlig  

Näringsämnen  God  

 Totalmängd kväve, sommar God  

 Totalmängd kväve, vinter God  

 Totalmängd fosfor, sommar Måttlig  

 Totalmängd fosfor, vinter Otillfredsställande  

 Löst oorganiskt kväve (DIN), vinter Hög  
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Kvalitetsfaktor Parameter Klassificering  

 Löst oorganiskt fosfor (DIP), vinter Hög  

Hydromorfologi    

Konnektivitet  Hög  

 Längsgående konnektivitet Hög  

 Konnektivitet mellan kustvatten och kustnära områden Hög  

Hydrografiska villkor  Hög  

 Vågregim Hög  

 Sötvatteninflöde och vattenutbyte Hög  

Morfologiskt tillstånd  Hög  

 Grunda vattenområdets morfologi Hög  

 Bottensubstrat och sedimentdynamik Hög  

 Bottenstrukturer Hög  

 

6.5.2 Havsmiljödirektivet 

EU:s havsmiljödirektiv (eller ramdirektiv om en marin strategi 2008/56/EU) är unionens 

gemensamma ramverk för havsmiljön, vilket omfattar marina vatten från kusten till 

yttersta gränsen för ekonomisk zon. Havsmiljödirektivet och vattendirektivet (avsnitt 6.5.1) 

överlappar varandra i kustzonen, vilket betyder att både vattenförvaltningens och 

havsmiljöförvaltningens MKN gäller för kustvattnet (Figur 6-10). Havsmiljödirektivet 

införlivades i svensk lagstiftning via havsmiljöförordningen år 2010. 
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Figur 6-10 Indelning av havsområde från strand till den yttersta gränsen för svensk ekonomisk 
zon (EEZ). Havsmiljödirektivet omfattar hela havsområdet, vilket är vatten och 
havsbotten med underliggande jordlager från strandlinjen till och med EEZ 
(kustvatten + utsjövatten). I havsområdet omfattar vattendirektivet kustvatten, vilket 
är vatten från strandlinjen till och med en nautisk mil utanför baslinjen. 

Till skillnad från förvaltningsarbetet med vattendirektivet (avsnitt 6.5.1) delas Sveriges 

havsområden inte in i förekomster, utan bedömningsområdena skiljer sig åt beroende på 

vad (vilken indikator) som bedöms. Bedömningsområdena är (i stigande detaljgrad) 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2012):  

▪ Nordsjön och Östersjön 

▪ Uppdelning i 12 svenska havsbassänger 

▪ Havsbassängernas utsjövatten och kustvatten 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) fastställer MKN och 

indikatorer för havsmiljön. Normerna har utformats med målsättningen att motsvara de 

belastningar som bedöms påverka miljön, och ska se till att god miljöstatus uppnås eller 

upprätthålls. De till normerna kopplade indikatorerna visar aktuell status i havsmiljön. Elva 

MKN har fastställts för havsmiljön. Fem av normerna tillämpas inte i kustvatten (8 § 

HVMFS 2012:18), i enlighet med (19 § 4 havsmiljöförordningen), som fastslår att fram-

tagna MKN och indikatorer för kustvatten endast ska omfatta aspekter på kustvattnets 

kvalitet som inte omfattas av vattenmiljödirektivet eller annan relevant EU-lagstiftning. 

Sammanfattningsvis omfattas kustvatten av följande sex MKN med tillhörande indikatorer 

(och kopplad belastning på miljön inom parentes) (Havs- och vattenmyndigheten, 2012): 

B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte orsaka 

negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. (Tillförsel av farliga 

ämnen) 
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C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter och 

stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig 

verksamhet, som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska 

mångfalden eller ekosystemets funktion. (Biologisk störning) 

C.3  Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som påverkas 

av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar 

deras långsiktiga hållbarhet. (Biologisk störning) 

C.4  Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska 

möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. (Biologisk störning) 

E.1  Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp. (Skräp och buller) 

E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina däggdjurs 

utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning. (Skräp 

och buller) 
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7 Rådande förhållanden 

7.1 Allmän beskrivning 

Sandstränderna som omfattas av ansökta verksamheter, Havsbaden och Vejbystrand, 

utgör merparten av Ängelholms kommuns sandstränder (Ängelholms kommun, 2018b).  

Havsbaden 

Ansökt strandfodringsområde i Havsbaden (Figur 2-2) utgör del av Havsbaden, eller 

Ängelholms havsbad, som är en totalt cirka 6 km lång sandstrand väster om Ängelholms 

tätort, mellan Rönne ås mynning i norr och Vegeåns mynning i söder. Ansökt strand-

fodringsområde utgör cirka 2 km av norra Havsbaden, från söder om pirarmarna vid 

Rönne ås mynning till Råbocka camping, vilket motsvarar det område där erosions-

problemen idag har visat sig vara störst (avsnitt 2.1 och Figur 2-2). Området motsvarar 

också den sträcka av Havsbaden, som angränsar till bebyggda områden och som har 

bedömts ha hög sårbarhet för kusterosion (Statens geotekniska institut, Sveriges 

geologiska undersökning and Lantmäteriet, no date). 

Vejbystrand 

Vejbystrand är en cirka 900 m lång sandstrand väster om orten Vejbystrand i norra delen 

av Ängelholms kommun. Hela Vejbystrands sandstrandssträcka utgör ansökt strand-

fodringsområde. I norr avgränsas stranden av en småbåtshamn (Figur 2-2).  

7.2 Erosion och sedimenttransport 

Längs våra kuster pågår ett ständigt samspel mellan vind, vågor, strömmar och sediment 

som ger upphov till förändringar av kustlinjen. Beroende på dessa parametrar kan kust-

linjen förflyttas ut mot havet på grund av att sand ackumuleras längs stränderna eller inåt 

land på grund av att sand eroderas från stränderna.  

Avgörande för om ett givet kustavsnitt ackumulerar eller eroderar sand är tillgången på 

sediment. Erosion uppstår inte av sedimenttransport i sig, utan av en obalans i sediment-

transport, det vill säga när mer sediment transporteras ut från ett kustavsnitt än vad som 

transporteras in till kustavsnittet. Sedimenttransport vid sandstränder sker huvudsakligen 

genom kustparallell och/eller vinkelrät sedimenttransport. Den kustparallella transporten 

uppstår då vågor infaller med vinkel mot stranden och då skapar en kustparallell ström 

som transporterar sediment längs med stranden. Ju högre vågor och ju brantare vinkel på 

de infallande vågorna desto större sedimenttransport. Den andra transporttypen, vinkelrät 

sedimenttransport, kan vara riktad in mot stranden, vilket leder till ackumulation, såväl 

som ut från stranden, vilket leder till erosion. Under lugna vågförhållanden bygger den 

vinkelräta sedimenttransporten normalt sett upp stranden, medan den eroderar stranden 

under mer aggressiva vågförhållanden. 

Styrande för sandtransporten vid en strand är vågklimatet, som huvudsakligen bestäms 

av vindförhållandena, hur lång sträcka på havet utanför stranden som vinden kan verka 

på (stryklängden) samt vattendjupet. Vågornas storlek kan förenklat sägas hänga ihop 
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med vindens styrka och varaktighet samt stryklängden, det vill säga den längd som 

vinden har till förfogande för att generera vågor. I hav av begränsad storlek, som Skälder-

viken och Kattegatt, bestäms stryklängden av avståndet till närmsta landområde i den 

riktning vinden blåser från, medan stryklängden för större hav, såsom Atlanten, bestäms 

av vädersystemens karaktär och form.  

Sandtransporten är som störst där vågorna bryter och avtar med djupare vatten. Vid 

tillräckligt stora djup upphör sedimenttransporten om havsströmmarna är svaga och 

sediment ackumuleras istället. När tillräckligt mycket sediment har ackumulerats i ett 

område bildas en sandbank på havsbotten. Denna typ av sandansamlingar på havs-

botten är möjliga områden för sandutvinning. När sanden transporteras ut på tillräckligt 

djupt vatten försvinner vågornas förmåga att transportera sanden, och endast tillräckligt 

starka undervattensströmmar kan då transportera sedimenten vidare. Det finns generellt 

sett ingen process som kan transportera tillbaka stora mängder sand från denna typ av 

sandansamlingar till strandområden. Sandansamlingarna utgör ofta slutstation för mer-

parten av den sand som hamnar där och kommer därför inte att återbördas till kusten 

genom naturliga processer. 

7.2.1 Erosion 

Stranderosion har sedan länge varit ett problem i Skälderviken och erosionsförhållandena 

har utretts i en rad undersökningar sedan början av 1980-talet.  

Stranden i Havsbaden pekas i SGU:s kartläggning Riksöversikt stranderosion ut som ett 

område med pågående betydande erosion i lösa jordlager (Sveriges geologiska under-

sökning, no date a). Beteckningen har använts på 0,7 % av Sveriges kust, och beskriver 

stränder med betydliga spår av erosion, det vill säga sandstränder där erosionen under 

en längre tid varit större än ackumulationen (Sveriges geologiska undersökning, no date 

a). I den mer lokala bedömningen av Skånes stränder, Skånestrand, bedöms stranden ha 

måttlig till betydande erosion, och aktiv erosion har observerats i området (Figur 7-1) 

(Sveriges geologiska undersökning, no date c). 
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Figur 7-1 Bedömda erosionsförhållanden liksom observerad erosion i Skälderviken. I ansökt 
strandfodringsområde i Havsbaden bedöms stranden ha måttlig till betydande 
erosion. Aktiv erosion har observerats utmed hela strandsträckan. I Vejbystrand har 
stranden bedömts vara i huvudsaklig balans, med växelvis erosion och 
ackumulation. Aktiv erosion har observerats i södra delarna av stranden (Sveriges 

geologiska undersökning, no date c).  

Stranden i Vejbystrand pekas i Riksöversikt stranderosion ut som en strand med förut-

sättningar för erosion. Beteckningen har använts för 6 % av Sveriges kust, och beskriver 

stränder i vågexponerade lägen, som uppvisar tecken på erosion som inte kan betecknas 

som betydande (Sveriges geologiska undersökning, no date a). För jämförelse kan 

nämnas att 93 % av Sveriges kust har i utredningen kategoriserats som i huvudsak ej 

erosionskänslig strand (Sveriges geologiska undersökning, no date a). I Skånestrand 

bedöms stranden vara i huvudsak i balans med växelvis erosion/ackumulation. Aktiv 

erosion har observerats i de södra delarna av området (Figur 7-1) (Sveriges geologiska 

undersökning, no date c). 

En översiktlig analys av flygfoton från olika år har också gjorts inom utredningen 

Skånestrand, för att kvantifiera strandlinjens förändring i meter från år 1940 till år 2000. 

Noggrannheten i analysen är 15 m. Strandlinjen i både Vejbystrand liksom norra 
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Havsbaden bedömdes inte ha genomgått någon förändring i analysen (förändringen 

bedömdes vara mindre än 15 m) (Sveriges geologiska undersökning, no date c). 

En kandidatuppsats från år 2018 tittade närmare på erosionsprocesser vid sandstranden 

i Vejbystrand. Den lokala analysen visade att den södra delen av Vejbystrand har genom-

gått en kraftig erosion av vegetationslinjen mellan åren 1947 och 2017. De senaste åren 

(2010 – 2017) visar kraftigare erosionsförändringar än tidigare år, vilket hänger ihop med 

att sex svåra stormar med extrema högvattenstånd inträffade under perioden 

(Ängelholms kommun, 2018b; Hamilton, 2018). 

Beräkningar av förändringar i sandvolym i Vejbystrand och Havsbaden under perioden 

2010 – 2017 visar att sanddynernas topografi har ändrats på ett betydande sätt, och att 

de största sandvolymförlusterna har skett i höga dyner. Det är de här höga dynerna (+3,5 

m) som utgör det huvudsakliga skyddet mot översvämning. I Vejbystrand minskade 

sandvolymen i hela strandområdet med 5 % mellan år 2010 och 2017, vilket betyder at 

stranden var utsatt för akut erosion. Sandvolymen i de skyddande sanddynerna minskade 

med 18 %. I norra delen av det ansökta strandfodringsområdet i Havsbaden minskade 

sandvolymen i hela strandområdet med 21 %, medan sandvolymen i de skyddande sand-

dynerna minskade med 38 %. De mellersta och södra delarna av det ansökta strandfod-

ringsområdet i Havsbaden är det enda område där sandvolymen ökade, med 1 %. Sand-

volymen i de skyddande sanddynerna minskade (med 6 %) även här. Den mindre för-

lusten (respektive ackumulationen) i det här området är ett resultat av de akuta sandåter-

föringsåtgärder som utfördes i området efter stormtillfällen (Ängelholms kommun, 2018b), 

då det i omgångar återfördes över 100 000 m3 sand till strand och dynsystem vid 

Havsbaden under perioden 2011 – 2017. 

En modellering av kustvinkelrät sedimenttransport längs Ängelholms strand har utförts 

inom ramen för föreliggande ansökan (Bilaga 6). Resultatet visar att sanddynerna längs 

Ängelholms strand i dagsläget klarar att stå emot några kraftiga stormar till men att den 

naturliga återuppbyggnaden av sanddynerna i strandens norra del är begränsad. Till följd 

av en kustparallell sedimenttransport från norr till söder eroderar strandplanet och har i 

den norra delen blivit så smalt att vindtransporten inte förmår reparera skador som upp-

står på dynerna efter stormar. Eftersom strandplanet till följd av erosion är smalt framför 

dynerna sker här en ökad erosion. Sedimentbudgeten får inget positivt tillskott av att sand 

flyttas inom profilen vilket leder till en snabb erosion av dynfoten. 

7.2.2 Vattenströmmar och sedimenttransport i Skälderviken  

Sökanden har inom ramen för ansökan låtit sätta upp en hydrodynamisk modell i tre 

dimensioner. Modellen, som är uppbyggd i programvaran Telemac, simulerar strömmar 

och vågor i Skälderviken med syftet att utreda vattenströmmar och sedimenttransport-

vägar i viken. Modellresultaten presenteras nedan, samt i Bilaga 8. 

Havsbotten kan grovt delas in i tre kategorier avseende sedimenttransport; erosions-

bottnar, ackumulationsbottnar och transportbottnar. Bottnar där sedimenten ständigt är i 

rörelse kallas för erosionsbottnar. Bottnar från vilka sediment inte transporteras vidare 

kallas ackumulationsbottnar. Däremellan finns bottnar där sediment periodvis 



   

 
 

 

52(116) 
 
BILAGA B – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH 

TEKNISK BESKRIVNING 

2019-08-16 

SAMRÅDSUNDERLAG 

STRANDFODRING OCH SANDUTVINNING I SKÄLDERVIKEN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

PO p:\1215\1220198\000\19 original\ansökan enligt miljöbalken\samrådsversion mkb+tb 2019-08-16\ängelholm strandfodring - samrådsversion av mkb+tb 
2019-08-16.docx 
 

 

ackumuleras och periodvis eroderar. Dessa bottnar kallas transportbottnar. Då 

processerna bakom sedimenttransporten är komplicerade går det sällan att med hög 

precision dra gränser mellan olika typer av områden, men med genomtänkta beräkningar 

kan en god indikation fås. 

Transportbottnar kan lämpa sig väl för sandsutvinning eftersom sand löpande fylls på här, 

samtidigt som sedimenten är rörliga så djur- och växtliv är anpassade till dynamiska 

förhållanden. 

Vid analysen har en typmånad simulerats, för att återge hur situationen ser ut över lång 

tid. Extrema tillfällen bedöms vara av mindre vikt för det som resultaten ska användas till. 

Vinden genererar vågor och är den största drivkraften bakom strömmarna i Skälderviken. 

Därför har en typmånad avseende vind bestämts (Bilaga 8). 

I Figur 7-2 visas medelhastigheten för bottenströmmarna under simuleringsperioden. 

Rosa och lila visar områden där kritisk bottenhastighet för sandtransport mycket sannolikt 

överskrids, blå och gula visar områden där kritisk bottenhastighet antagligen överskrids 

och gråa områden (inga sådana områden förekommer) visar områden där kritisk 

bottenhastighet troligtvis inte uppnås. 

 

Figur 7-2 Medelströmhastigheten (m/s) på Skäldervikens botten för simuleringsperioden. 
Ansökta verksamheters ungefärliga lokalisering visas med markeringar i orange 
färg. 
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Utifrån de antaganden och beräkningar som gjorts avseende den kritiska bottenström-

hastigheten visar resultaten att det är mycket sannolikt att stora delar av Skäldervikens 

botten, det aktuella sandutvinningsområdet inkluderat, ofta (flera gånger per månad) 

upplever att sedimentet förflyttas och därmed kan klassas som transportbotten.  

Modellen har även simulerat riktningarna för bottenströmmarna i Skälderviken (Bilaga 8). 

Det kan konstateras att vid nordvästlig vindriktning, som är den vindriktning som orsakar 

kraftigast vågor och vågerosion, sker en sedimenttransport från stranden vid Havsbaden 

och utåt till sandutvinningsområdet och vidare utåt i viken (Figur 7-3). Resultaten visar 

också den förhärskande södergående sedimenttransportriktningen längs stranden vid 

Havsbaden. 

 

Figur 7-3 Bottenströmmens riktning vid nordvästlig vind. Ansökta verksamheters ungefärliga 
lokalisering visas med markeringar i orange färg. 

7.3 Maringeologi 

I Figur 7-4 och Figur 7-5 visas maringeologin (det dominerande bottenmaterialet i den 

översta metern) utanför ansökta strandfodringsområden i Vejbystrand och Havsbaden. 

Botten i havet utanför Vejbystrand utgörs av postglacial finsand, moränlera och lerig 

morän, postglacial sand och grus, liksom glacial lera, medan det dominerande botten-

materialet utanför Havsbaden är postglacial finsand. Glacial lera förekommer endast 

fläckvis. 
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Figur 7-4 Vejbystrands maringeologi. Karturklippet visar det dominerande bottenmaterialet i 
den översta metern. Botten i havet utanför Vejbystrand utgörs av postglacial 
finsand, moränlera och lerig morän, postglacial sand och grus, liksom glacial lera. 

Karturklipp från SGU:s kartvisare (Sveriges geologiska undersökning, no date b). 
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Figur 7-5 Havsbadens maringeologi. Karturklippet visar det dominerande bottenmaterialet i 
den översta metern. Det dominerande bottenmaterialet i havet utanför Havsbaden 
är postglacial finsand. Fläckvis förekommer även glacial lera. Karturklipp från 
SGU:s kartvisare (Sveriges geologiska undersökning, no date b). 

7.4 Batymetri och ytgeologi 

I ett cirka 4 km2 stort havsområde i Skälderviken, inom vilket ansökt sandutvinnings-

område ligger, har batymetrisk kartering samt identifiering av ytgeologi och lagermäktig-

het utförts (Bilaga 1). Undersökningens huvudsakliga syfte var att identifiera och kart-

lägga områden med sand med avseende på utbredning och mäktighet. 

Vattendjupen inom det undersökta området för ansökt sandutvinning varierar mellan cirka 

8 och 12,5 m (Bilaga 1 samt Figur 7-6). Området visar mycket små lokala topografiska 

skillnader och en liten geomorfologisk variation. I områdets södra delar finns ett distinkt 

mönster som påminner om delar av större sand/grusrevlar och antas vara en effekt av 

pågående sedimenttransport/erosion. Ytgeologin karaktäriseras i huvudsak av sand. Tre 

olika sandklasser i området identifierades (Figur 7-7). 
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Figur 7-6 Batymetri I det undersökta området. Det enligt kontinentalsockellagen 
tillståndsgivna området är markerat med svart rektangel. 

 

Figur 7-7 Klassificering av sediment inom det undersökta området. Det enligt kontinental-
sockellagen tillståndsgivna området är markerat med svart rektangel. 

Den totala ytan som bedömdes som intressant för sandutvinning är cirka 1,3 km2 stor och 

har en total volym om cirka 3,9 miljoner m3 sand (Bilaga 1).  
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Inom ramen för tillståndsprövningen enligt kontinentalsockellagen genomfördes efter 

föreläggande från SGU kompletterande maringeologiska undersökningar avseende 

sandlagrets mäktighet, sandens kornstorleksfördelning, sedimentdynamik och geologiska 

formationer samt bottenfotografering av det aktuella sandutvinningsområdet. Detta 

material återfinns i bilagorna 9 – 11. (Det bör nämnas att delar av mätdata som ligger till 

grund för detta material är hemlighetsstämplat, men att SGU har tagit del av det 

kompletta materialet i sina bedömningar.) 

7.5 Marinarkeologi 

En marinarkeologisk undersökning och objektkartering inom och utanför området för 

tillståndsgiven sandutvinning i Skälderviken har utförts baserat på sonardata från området 

från sommaren 2015 (Bilaga 12). Undersökningen har syftat till att identifiera arkeologiska 

lämningar eller andra kulturmiljövärden i området. 

114 objekt detekterades i och omkring det undersökta området. Inga arkeologiska 

lämningar eller forntida boplatser hittades. De detekterade föremålen bedömdes till 

övervägande del vara av naturligt (inte antropogent) ursprung, medan ett fåtal objekt 

bedömdes vara av tydligt antropogent ursprung. En del spår i bottenytan tolkades också 

troligtvis vara av nyare antropogent ursprung. Strax utanför undersökningsområdets norra 

gräns ligger ett vrak, som ser ut att vara en 15 m lång arbetsplattform, som sticker upp 

drygt 7 m från botten (Bilaga 12). 

Den maringeologiska undersökningen visar att det i undersökningsområdet finns en 

gammal åfåra som fyllts med sand (Bilaga 1 och Bilaga 9). Baserat på detta bedömde 

Riksantikvarieämbetet, inom ramen för kontinentalsockellagsärendet, att eventuell 

förekomst av forntida boplatser behövde utredas. I den marinarkeologiska under-

sökningen och objektidentifieringen har därför stor vikt lagts vid att försöka identifiera 

möjliga stenåldersboplatser i området. Historiska strandlinjekartor från SGU:s kartdatabas 

visar att området varit över vattenytan mellan 12 000 – 9 000 år f.Kr. Åfåran har rimligen 

tillkommit under denna tid och eventuella boplatser måste alltså vara ifrån denna period. 

Inga boplatser har dock hittats vid undersökningen (Bilaga 12). 

7.6 Naturvärden 

7.6.1 Terrester naturmiljö 

Naturmiljön i kustområdet längs de berörda strandavsnitten har undersökts och en 

utredning av vilka konsekvenser strandfodringen kan få för terrester biologisk mångfald i 

området har utförts av Enetjärn Natur AB (Bilaga 3). Utredningen består av följande tre 

delar: 

▪ En litteraturstudie av effekter av strandfodring på biologisk mångfald 

▪ En naturvärdesinventering av de miljöer som kan påverkas av strandfodringen 

▪ En sammanvägd bedömning av konsekvenserna av strandfodring för biologisk 

mångfald i detta specifika fall 
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Båda de aktuella strandfodringsområdena har ingått i undersökningen. Området för 

inventering sträcker sig från vattenbrynet och upp i sanddynerna. 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att lokalisera och redovisa värdefulla naturmiljöer 

och arter inom det inventeringsområde som är aktuellt för strandfodringen. 

Syftet med konsekvensbedömningen är att beskriva de konsekvenser strandfodringen, så 

som den planeras i Ängelholms kommun, kan förväntas få på biologisk mångfald i de 

aktuella områdena. 

Strand- och dynområde Havsbaden 

Inventeringsområdet vid Havsbaden omfattar en cirka två kilometer lång strandzon 

mellan Rönne ås mynning och naturreservatet Ängelholms strandskog, tillika Natura 

2000-området Ängelholms kronopark (avsnitt 6.3.1). Närmast havslinjen löper ett relativt 

plant strandplan med bar sand utan vegetation. Strandmiljön är relativt artfattig. Innanför 

den plana strandzonen ligger en starkt sluttande sanddyn som ansluter till det omkring 

fyra meter höga dynkrönet ovanför (Figur 7-8). Dynernas sluttning ner mot strandplanet 

har reparerats med pålagd sand efter skador som har uppstått i samband med Första 

adventstormen 2011, stormen Sven 2013 och flera stormar därefter. Dynkrönet består av 

en hög topp som bakom krönet långsamt sluttar böljande neråt i ett långsmalt dynland-

skap i en 5 till 30 meter bred zon. Dynvegetationen domineras av gräs med inslag av 

vresros och små krattskogsbestånd. Innanför dynområdet tar skog och bebyggelse vid. 

Ur ett biologiskt perspektiv kan dynområdet beskrivas som degraderande då de 

stabiliserats och nu är igenväxande. Endast mindre sandblottor och områden med mer 

naturlig dynvegetation finns kvar, naturtyper som ökar värdet för den biologiska mång-

falden i dynmiljöer. Sandstranden har ett stort antal besökare under badsäsongen. Även 

vid inventeringstillfället i oktober promenerade många besökare längs stranden. Uppe på 

sanddynerna finns flera små upptrampade stigar, men besökare avråds genom skyltar 

från att beträda dynerna för att minska slitaget i syfte att minska den pågående erosionen 

i området.  
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Figur 7-8 Bilder från strand- och dynområdet i Havsbaden. Övre vänster bild visar en 
reparerad yttre dyn där sand lagts upp mot dynkrönet. Övre höger bild visar hur det 
ser ut bakom krönet: ett böljande dynlandskap breder ut sig. Nedre vänster bild 
visar dynområdet längst i norr, där nypålagd sand saknas och ett palissadverk 
träder i dagen under fetare, mer näringsrik jord. Nedre höger bild visar dynerna i 
norr, som till stora delar är igenvuxna med vresros. 

I stort sett hela inventeringsområdet bedöms ha visst eller påtagligt naturvärde. De gräs-

beväxta dynområdena ovanför krönet har bedömts till naturvärdesklass 3 (påtagligt natur-

värde). Naturvärdet motiveras främst av naturtypens sällsynthet och hotstatus men 

begränsas genom relativt dålig kondition på grund av igenväxning.  

Slänt och strandplan bedömdes till naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). De utgör natur-

miljöer som hyser naturliga grundförutsättningar med mer eller mindre naturlig vegetation, 

jordförhållanden och ekologiska processer från vind och vågor. Naturvärdet begränsas av 

negativ inverkan av mänskliga störningar (strandbesökare, sandutjämning med mera).  

Naturvärdet i området begränsas av att strandplanet rensas från tång, att dynerna är 

igenväxande samt av störning på fågelliv från besökare. Inga objekt med naturvärdes-

klass 1 (högst naturvärde) eller 2 (högt naturvärde) identifierades.  
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Strand- och dynområde Vejbystrand 

Inventeringsområdet vid Vejbystrand omfattar en cirka 850 m lång sandstrand söder om 

Vejbystrands hamn. Strandlinjen har mjuka former och längs sträckan finns fyra an-

samlingar med stenblock på stranden och ute i vattnet. Vegetationen på stranden är 

sparsam. En eroderad klint skiljer strandplanet från de högre liggande gräs- och vresros-

bevuxna sanddynerna. Dynområdet är 10 – 40 meter brett. Innanför dynerna tar 

bebyggelse och tallskog vid. Ur ett biologiskt perspektiv kan dynområdet beskrivas som 

degraderat då dynerna har stabiliserats och nu är igenväxande. Endast mindre sand-

blottor (Figur 7-9) och områden med mer naturlig dynvegetation finns kvar.  

 

Figur 7-9 Det finns få sandblottor uppe på sanddynerna i det inventerade området. Dyner 
med sandblottor som denna hyser oftast en större artrikedom än tätt gräsklädda 

dyner på grund av de småbiotoper som uppstår. 

I det inventerade området bedömdes all mark hysa åtminstone ett visst naturvärde. Ett 

objekt identifierades med naturvärdesklass 2 (högt naturvärde), två objekt med natur-

värdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och ett objekt med naturvärdesklass 4 (visst natur-

värde). Inget objekt bedömdes ha naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde).  

Området med högt naturvärde utgörs av en terräng med lågvuxen tramppåverkad värde-

full flora. Det ena området med påtagligt naturvärde är stranden tillsammans med de 

stenblockssamlingar som ligger i vattnet utanför sandstranden. Den skiljer sig från 

stranden vid Havsbaden genom att inbegripa flera andra småmiljöer och en mer naturlig 

övergång till dynerna intill. Det andra området med påtagligt naturvärde är sanddynerna i 

söder. Dynerna är stabiliserade men har inslag av små sandblottor.  

Naturvärdet i området begränsas av att strandplanet rensas från tång, att dynerna är 

igenväxande samt besökare som medför störning på fågellivet. 
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De utbredda vresrosbestånden är en miljö som paradoxalt nog bidrar till biologisk mång-

fald genom att vara en viktig pollenkälla under en stor del av sommaren, producera en 

stor mängd nypon som fröätande fåglar nyttjar samt möjliggöra för busklevande fåglar att 

häcka ostört. Samtidigt är vresrosen en invasiv art som påverkar kärlväxtvegetationen 

och naturtypen negativt. 

7.6.2 Marin naturmiljö 

Inventering av vegetation och bottenfauna i berörda vattenområden har utförts av 

Toxicon AB (Bilaga 2). Toxicon har även utrett vilka konsekvenser som ansökta 

verksamheter kan få för det biologiska livet i de aktuella områdena. 

Syftet med undersökningen var att ta fram underlag för bedömning av naturvärden i de 

två av strandfodring berörda grunda vattenområdena vid Havsbaden och i Vejbystrand, 

samt havsområdet som är aktuellt för sandutvinning.  

Sandutvinningsområde 

Ett större område runt aktuellt sandutvinningsområde har undersökts (september 2015): 

med video i 20 punkter, och med kompletterande bottenfaunaprover i fyra punkter (Figur 

7-10). Undersökningsområdet är i storleksordningen 7 km2 med ett vattendjup mellan 8,5 

och 12,7 m. Vid tidpunkten för denna undersökning hade sandutvinningsområdets 

utbredning inte begränsats till det slutligen av SGU tillståndsgivna området (Bilaga 14), 

därav är utredningsområdet större än det nu yrkade sandutvinningsområdet. 

Inventeringen visade att bottenmiljön i området dominerades av ren sandbotten, med 

inslag av finare partiklar i vissa fall. Faunan i dessa delar var för bottentypen och djupet 

av vanligt förekommande karaktär. Bottenfaunaundersökningen visade på en relativt stor 

artrikedom med totalt 24 påträffade arter i de 20 faunaproverna (på olika djup i de 4 

provpunkterna) från området. Inga rödlistade eller dokumenterat känsliga arter 

påträffades i proverna (Bilaga 2). 

Sandbottnar indikerar att miljön är utsatt för så pass hög exponering att finare sediment-

partiklar inte ges möjlighet att avsättas i området. En högre exponeringsgrad innefattar en 

mindre stabil miljö till vilken faunan är anpassad (Bilaga 2). 

De sydvästra och sydöstra hörnen av undersökningsområdet, som ligger utanför aktuellt 

sandutvinningsområde (Figur 7-10), visade på större inslag av block/sten. Här observera-

des även vegetation i form av på stenar fastsittande rödalger. Synlig fauna i området 

bestod huvudsakligen av sjöstjärnor och sandmask. Vid förekomst av sten/block obser-

verades även stensnultra, strandkrabba och död mans hand (mjuk-korall) (Bilaga 2). 
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Figur 7-10 Undersökning av marin vegetation och bottenfauna utfördes på ett cirka 7 km2 stort 
område i Skälderviken. Bottenförhållanden dokumenterades med video i 20 punkter 
(markerade i ljusgrått) och bottenfauna provtogs i fyra kompletterande punkter (F1-
F4). Därtill har bottenfotografering genomförts i 23 punkter (markerade med röda 
trianglar). Ansökt sandutvinningsområde och ansökta strandfodringsområden visas 

också. 
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Under sommaren 2017 genomfördes kompletterande bottenfotografering i 23 punkter 

inom det för tillstånd enligt kontinentalsockellagen yrkade sandutvinningsområdet (Figur 

7-10 och Bilaga 11). Av dessa uppvisar 20 punkter ingen vegetation (se exempel i Figur 

7-11). Punkterna belägna inom det ansökta uttagsområdet uppvisar ren sandbotten och 

ingen vegetation. 

 

Figur 7-11 Exempel på bottenfotografier i det enligt kontinentalsockellagen tillståndsgivna 

området. 

Strandfodringsområde Havsbaden 

Det aktuella vattenområdet utgörs av ett homogent sandstrandsparti med jämnt sluttande 

sandbotten och rak kustlinje (Figur 7-12 och Figur 7-13). Området saknar i princip 

vegetation (Bilaga 2).  

Inventeringen visade entydigt på vågsvallade sandiga bottnar som saknade vegetation. 

Erfarenhetsmässigt dominerar stubb och sandräka den rörliga faunan i denna miljö. 

Bottenfaunaundersökningen visade för denna typ av miljö typisk bottenfauna. Botten-

faunan var relativt sparsmakad och antalsmässigt dominerad av grävande havsborst-

maskar. Både individ- och artantal ökade med ökat vattendjup. Enstaka stora individer av 

hjärtmussla förekom. Dominerande art var den invandrade havsborstmasken Maren-

zelleria spp. Faunan karaktäriserades av tåliga och för denna typ av miljö vanliga arter. 

Inga rödlistade eller dokumenterat ovanliga arter påträffades i bottenfaunan (Bilaga 2). 

Den strandnära, marina miljön vid Havsbaden är starkt exponerad för våg- och vind-

påverkan. Sanden i området omlagras med jämna mellanrum i samband med kraftig vind- 

och vågverkan. Faunan i området är anpassad till och gynnas av denna föränderliga miljö 

(Bilaga 2). 

V V V

V V V
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Figur 7-12 Fotografi av stranden vid Havsbaden 
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Figur 7-13 Flygfotografi, Havsbaden (flygfotografi från Eniro.se) 

Strandfodringsområde Vejbystrand 

Det aktuella vattenområdet i Vejbystrand utgörs av ett relativt heterogent strandområde. 

Sandområden bryts av stenigare partier i tre buktformationer längs den aktuella sträckan 

(Figur 7-14 och Figur 7-15). 

Utförd inventering visade att området generellt domineras av sandbottnar (Bilaga 2). 30 

av 37 undersökningspunkter visade på rena sandbottnar utan vegetation. Endast 

områdena kring de steniga uddarna visade på vegetationsklädda bottnar, i huvudsak 

bestående av block-/stenbotten med blåstångsbälten i de grundaste områdena och 
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sågtångsbälten från 1 m och ner till 2 – 3 m. Inventeringen visade i övrigt på riklig före-

komst av sandmask (Arenicola marina), samt observationer av stubb, 7-strålig smörbult 

och sandräka. Botten-faunaundersökningen på sandbotten visade generellt på en relativt 

sparsmakad bottenfauna bestående av tåliga arter som ofta förekommer i exponerade 

och variabla miljöer. Individantal och artantal ökade med ökat vattendjup i området. Den 

tåliga borstmasken Capitella dominerade på 0,5 m djup. Dominerande art på djupare 

bottnar var den invandrade havsborstmasken Marenzelleria spp. Inga hotade arter eller 

särskilt känsliga livsmiljöer påträffades vid undersökningen (Bilaga 2). 

Den strandnära, marina miljön i Vejbystrand är en exponerad, variabel marin miljö. Om-

rådet karaktäriseras av vegetation och fauna bestående av tåliga arter vilka normalt på-

träffas på dylika kuststräckor. I områden med omväxlande sand- och vegetationstäckta 

bottnar förekommer tillfälliga översandningar av vegetationen naturligt till följd av förhöjd 

exponering till exempel i samband med kraftig vind- och vågverkan. Faunan i området är 

anpassad till och gynnas av denna föränderliga miljö (Bilaga 2). 

 

Figur 7-14 Fotografi av stranden i Vejbystrand 



  

   

 
 

67(116) 
 

BILAGA B – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH TEKNISK BESKRIVNING 

2019-08-16 

SAMRÅDSUNDERLAG 

STRANDFODRING OCH SANDUTVINNING I SKÄLDERVIKEN 

 

 

PO p:\1215\1220198\000\19 original\ansökan enligt miljöbalken\samrådsversion mkb+tb 2019-08-16\ängelholm strandfodring - samrådsversion av mkb+tb 
2019-08-16.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 

Figur 7-15 Flygfotografi, Vejbystrand (flygfotografi från Eniro.se) 

7.6.3 Fisk 

Ett flertal fiskarter förekommer i Skälderviken men endast ett fåtal arter reproducerar sig 

här. I det varierande grunda kustområdet finns lekande och uppväxande fisk såsom sill, 

arter av plattfisk och gråsej. Skälderviken utgör även livsmiljö för rötsimpa, tånglake, den 

nära hotade arten sjurygg, sårbara arter som torsk och vitling och de akut hotade arterna 

ål och lyrtorsk (Länsstyrelsen Skåne, 2018c). Ålen rör sig längs Skälderviken på sin 

återvandring till Sargassohavet. Vandringen sker under perioden augusti till november. 

De till antal vanligaste fiskarterna i området är skärsnultra, stensnultra, rötsimpa och torsk 

(enligt senast sammanställda resultat från kustfiskövervakningen, (SLU, 2011)). De två 
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vanligaste arterna, skärsnultra och stensnultra, utgör tillsammans 87 % av alla fångade 

individer fisk, plattfiskarna tillsammans utgör 3 %.  

7.6.4 Säl 

Det förekommer tre arter av säl i Sverige, varav två i Kattegatts vatten. Knubbsäl är den 

vanligaste sälarten utmed Sveriges västkust. Gråsäl kan också förekomma, men har sin 

huvudsakliga utbredning i egentliga Östersjön. Alla sälarter omfattas av art- och habitat-

direktivet; sälbeståndet övervakas baserat på beståndsräkningar, tillväxttakt samt hälso-

tillstånd som en del av miljöövervakningen. 

Knubbsälbestånden i Kattegatt (såväl som i Skagerrak) uppvisar uppåtgående trender 

under perioden 2005 – 2015 (Bäcklin et al., 2017). 

 

Figur 7-16 Antal räknade knubbsälar i Skagerak och Kattegatt (statistik till 2015) (Bäcklin et 
al., 2017). 

Antalet knubbsälar ligger för närvarande över referensvärdet som angivits för gynnsam 

bevarandestatus. Både populationen i Kattegatt och Skagerrak har en god tillväxt. 

(Naturvårdsverket, 2019a) 

Kattegatts knubbsälspopulation sträcker sig över till Danmark och sälräkningarna utförs 

gränsöverskridande. Övervakning sker genom flyginventering under pälsbyteperioden i 

augusti, då sälarna till stor del uppehåller sig på land. Beståndsräkningar med denna 

metod uppskattas fånga cirka 65 % av det faktiska sälbeståndet, det vill säga det totala 

sälbeståndet är större. I Kattegatt har antalet räknade knubbsälar ökat med 6,5 procent 

per år sedan 2002. Sedan 2010 har populationen stadigt legat över 7 500 individer och 
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2017 räknades antalet till över 10 000 knubbsälar för första gången sedan mätningarna 

startades 1979 (1979 var antalet räknade sälar 1 176).  

Det saknas mätvärden för mer lokala populationer eller kolonier av knubbsäl i nuläget, 

publik statistik omfattar enbart populationsberäkningar för Kattegatt som helhet. För 

beståndet lokalt i Skälderviken saknas direkta räkningar.  

En viktig knubbsälskoloni finns på Hallands Väderö. Omkring år 2000 omfattade kolonin 

cirka 400 individer, av de cirka 7 000 individerna i Kattegatt totalt vid denna tidpunkt. 

Bevarandestatusen för knubbsäl såväl som gråsäl bedöms som fullgod i bevarande-

planen för Natura 2000-området Hallands Väderö (Länsstyrelsen Skåne, 2018b). 

De små öarna och skären som omger Hallands Väderö är karga havsklippor med ingen 

eller sparsam vegetation. En stor och stabil population av knubbsäl har havsområdet som 

sin livsmiljö och använder de grunda vikarna och skären som liggplatser när de vilar, 

byter päls eller föder sina kutar. Även gråsäl vistas inom havsområdet. 

I Kattegatt ökar antalet individer av gråsäl, även om man här fortfarande endast påträffar 

enstaka gråsälar i knubbsälskolonierna liksom inne i Skälderviken. Unga gråsälar rör sig 

över stora områden och bibehållen eller ökad konnektivitet mellan sälområden är viktigt 

för att populationerna ska kunna öka och ha fortsatt genetiskt utbyte med varandra. 

Knubbsälen är havslevande i kustnära områden med tillgång till större ytor med grunda, 

vegetationsfattiga mjukbottnar. Knubbsälen jagar de fiskarter som förekommer i störst 

mängd. Vidare måste det i området finnas lämpliga liggplatser, till exempel sandrev, 

stenar och skär. (Naturvårdsverket, 2011) 

Knubbsälen är opportunist i sitt födoval och livnär sig på de fiskarter som finns tillgängliga 

för tillfället men studier visar att olika arter av plattfisk dominerar. Den äter därmed ett 

stort antal fiskarter som i huvudsak fångas i anslutning till vegetationsfria grunda mjuk-

bottnar. Den har svårare att fånga fisk i områden med vegetation. Torsk och tobis är 

andra viktiga bytesarter. 

Sälungar (kutar) föds på land i juni månad, kulmen nås i slutet av juni i södra Kattegatt. 

Digivningen varar i 3 – 4 veckor varefter kontakten mellan moder och kut bryts. Honorna 

blir könsmogna vid 3 – 4 års ålder och får sin första kut vid en genomsnittsålder av 4,7 år.  

Knubbsälen kan förflytta sig långa sträckor, med säkerhet minst sex mil. 

Knubbsälens västkustpopulation är inte rödlistad, och klassificerad som Livskraftig (LC) 

enligt Rödlista 2015. Sälbestånden är idag livskraftiga och så stora att de i delar av 

Skagerak och Kattegatt anses vara nära ekosystemets bärkraft och kan utgöra hot mot 

andra arters återhämtning, framförallt torsk. Forskning på området pågår (Sveriges 

lantbruksuniversitet, 2019). 

De största hoten mot knubbsäl är virusutbrott, miljögifter, att fångas som bifångst i fiske-

nät, undervattenbuller, utfiskning eller förändringar i fiskfaunan som gör att kvalitet och 

kvantitet på födan försämras, exploatering eller fragmentering av viktiga livsmiljöer samt 

störning av viktiga rastplatser på land. 
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7.6.5 Tumlare 

Det finns sex olika arter av tumlare. Den art som finns i Sverige heter vanlig tumlare 

(Phocoena phocoena). Arten delas runt Sveriges kust in i tre olika populationer, som 

skiljer sig åt både genetiskt och till skallens form. Den för området aktuella 

tumlarpopulationen (Bälthavspopulationen) består av mellan 20 000 – 80 000 individer 

(Havsmiljöinstitutet, no date a). Populationen förefaller stabil, och man har inte kunnat 

påvisa någon ändring i dess storlek under perioden 1994 – 2016. Från att tidigare 

bedömts vara dåligt (Eide, 2014), bedöms tillståndet för tumlare i Västerhavet (vilket 

innefattar både Nordsjö- och Bälthavspopulationen) nu som gynnsamt (Naturvårdsverket, 

2019c)2. 

Tumlare äter fisk; vanligtvis sill, skarpsill, och små exemplar av olika torskfiskar 

(Havsmiljöinstitutet, no date b). Tumlare är känsliga för födotillgång (Havsmiljöinstitutet, 

no date b) och deras förekomst har visats huvudsakligen styras av förekomst av föda 

(Carlström and Carlén, 2016). Tumlare blir könsmogna när de är runt 3 – 4 år gamla och 

endast 5 procent blir så gamla som 12 år. Honorna hinner inte få många kalvar under sin 

livstid, eftersom de oftast bara får en kalv vartannat år. Kalven föds under sommaren och 

dias i 8 – 10 månader (Havsmiljöinstitutet, no date b). 

Tumlare kommunicerar och navigerar genom klickande ljudsignaler. De har mycket 

känslig hörsel, och är helt beroende av att kunna höra ekot av sina egna ljudsignaler för 

att överleva. Antropogena undervattensljud kan därför störa tumlare (Havsmiljöinstitutet, 

no date a). 

Internationella studier som har mätt tumlaraktivitet under lång tid och över större områden 

visar att området vid Kullaberg är ett viktigt habitat för arten. Mest aktivitet har uppmätts 

söder om Kullaberg samt i de yttre delarna av Skälderviken (Teilmann et al., 2008; 

Sveegaard et al., 2011; Viquerat et al., 2014). AquaBiota Water Research har 

sammanställt aktuell forskning på området och identifierat de viktigaste områden för 

tumlare i svenska vatten; områden som definieras som viktiga för tumlaren används av 

minst 30% av tumlarpopulationen under definierade tidsperioder (Carlström and Carlén, 

2016). Delar av yttre Skälderviken pekas ut som ett viktigt område för tumlare under 

perioden mars – maj, medan Kullabergs södra kuststräcka, liksom ett område i Stora 

Middelgrund, pekas ut som viktiga för tumlaren under perioden juni – augusti (Figur 7-17).  

                                                      
2 Östersjöpopulationen av tumlare är mycket mindre än både Nordsjö- och Bälthavspopulationen. 

Den uppskattas till endast 100 – 1 100 individer och bedöms vara akut hotad (Havsmiljöinstitutet, 

no date a).  
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Figur 7-17 Viktiga områden för tumlare i svenska vatten per kvartal och helår. Perioden mars – 
maj är yttre sydliga delarna av Skälderviken utpekat som viktigt område. Under 
perioden juni – augusti pekas Kullabergs södra kuststräcka, liksom ett område i 
Stora Middelgrund, ut som viktiga områden för tumlare. Figur från Carlström & 
Carlén (2016). 

Parning, kalvning och uppfödning av kalvar är koncentrerad till tumlarnas huvudhabitat 

söder om Kullen och de yttre delarna av Skälderviken (Teilmann et al., 2008; Carlström 

and Carlén, 2016). 

Det finns endast ett fåtal lokala studier om tumlaraktivitet och -förekomst i Skälderviken, 

och de omfattar få provpunkter i områden längst inne i viken (Länsstyrelsen Skåne, 2011; 

Stedt, 2015; Mattson, 2017). Faktiska observationer om tumlarförekomst och aktivitet 
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(passage eller akustiska signaler) inom ansökt sandutvinningsområde saknas i studierna, 

som annars stödjer mönstret att tumlaraktivitet och tumlarförekomst är koncentrerat till 

Skäldervikens yttre delar som angränsar till Kattegatt och till Öresund söder om Kulla-

berg. I de inre delarna av Skälderviken, där ansökt sandutvinning avses genomföras, är 

tumlaraktiviteten generellt betydligt lägre.  

Tumlaraktiviteten i Skälderviken är tydligt säsongsberoende (Teilmann et al., 2008; 

Länsstyrelsen Skåne, 2011; Stedt, 2015; Carlström and Carlén, 2016; Mattson, 2017). 

Vintertid (november – mars, respektive januari – mars) visar studierna ingen förekomst 

(Teilmann et al., 2008; Länsstyrelsen Skåne, 2011), respektive ytterst begränsad 

förekomst (Mattson, 2017), av tumlare i de inre delarna av viken. Mest tumlaraktivitet i 

Skälderviken generellt sker under sommarhalvåret och hösten (april – december), med 

högst aktivitet runt juni/juli (Teilmann et al., 2008) respektive oktober (Mattson, 2017). 

I Figur 7-18 presenteras data från Naturhistoriska riksmuseet (Naturhistoriska riksmuseet, 

2018) över antalet tumlarobservationer i områdena hela Kullaberg/Skälderviken 

respektive delområdet Inre Skälderviken. Det kan konstateras att under perioden januari 

2003 till juni 2018 observerades 356 tumlare i området hela Kullaberg/Skälderviken och 

28 tumlare i delområdet Inre Skälderviken. Detta trots att antal besökare och boende 

(som potentiellt kan rapportera observationer) i de inre delarna av Skälderviken är fler 

eftersom det omfattar områden med flera småbåtshamnar och tätorter med välbesökta 

strandområden. 

 

Figur 7-18  Statistik från Naturhistoriska riksmuseet över antalet tumlarobservationer fördelade 
per månad (NRM, 2018) 

10
5 7

18

34
30

83 83

31 29

19

7

0 0 1 0
4 2

6 5 4 3 2 1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A
n

ta
l t

u
m

la
ro

b
se

rv
at

io
n

e
r

Hela Kullaberg/Skälderviken

Delområde Inre Skälderviken

Geografiskt urval: 
Delområde Inre Skälderviken 

Geografiskt urval:  
Hela Kullaberg/Skälderviken 



  

   

 
 

73(116) 
 

BILAGA B – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH TEKNISK BESKRIVNING 

2019-08-16 

SAMRÅDSUNDERLAG 

STRANDFODRING OCH SANDUTVINNING I SKÄLDERVIKEN 

 

 

PO p:\1215\1220198\000\19 original\ansökan enligt miljöbalken\samrådsversion mkb+tb 2019-08-16\ängelholm strandfodring - samrådsversion av mkb+tb 
2019-08-16.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

7.6.6 Fågel 

I Skälderviken förekommer ett betydande antal rastande och övervintrande änder. Om-

rådet är särskilt viktigt - lokalen har bedömts vara viktigast i landet - för arterna sjöorre 

och svärta, men här finns även ett antal andra arter och familjer (Naturvårdsverket, no 

date a). En majoritet av Skälderviken är, som nämnts tidigare (se avsnitt 6.3.1), ett 

särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet, och är utpekat för totalt 40 fågelarter (se 

avsnitt 6.3.1). Skyddsområdet har ännu ingen beslutad bevarandeplan. Skyddsområdet 

omfattar inte några landområden. Området som är aktuellt för sandutvinning skulle kunna 

utnyttjas av dykande fågelarter för födosök. 

Vid inventering av sandstränderna i Vejbystrand och Havsbaden, fanns inga häckande 

fåglar på stränderna och endast ett fåtal rastande fåglar. Den mänskliga närvaron i 

områdena bedömdes förhindra långvarig närvaro av fåglar (Bilaga 3). 

7.7 Rekreation 

Ängelholms kommuns stränder vid Havsbaden och i Vejbystrand innehar ett stort 

rekreationsvärde för kommunens invånare såväl som för besökande turister (se även 

Bilaga 4). Stränderna har även betydelse för kommunens attraktionskraft för åretrunt-

boende samt för näringslivet i kommunen. Stränderna är skyddade som riksintresse för 

Friluftsliv respektive Rörligt friluftsliv (avsnitt 6.2). 

Under större delen av året är det ett högt antal besökare längs stränderna i Ängelholms 

kommun. Slitaget på stranden och sanddynerna är högt och inom ramen för kommunens 

arbete med strandförvaltning har skyltar satts upp för att minska slitaget och bevara det 

skydd som sanddynerna ger bakomliggande infrastruktur och bebyggelse mot 

översvämning. 

7.8 Risk och säkerhet 

Ett av syftena med ansökt strandfodring är att minska de risker som är kopplade till 

eventuell översvämning av bebyggelse och infrastruktur i Havsbaden och Vejbystrand. 

Sanddynerna utgör idag ett naturligt översvämningsskydd för bakomliggande infrastruktur 

och bebyggelse. Det har vid flera tidigare tillfällen uppstått akuta behov av att återföra 

sand för att reparera befintlig strand och sanddyner vid Havsbaden. Vid dessa tillfällen 

uppstod en risk för att ytterligare en storm skulle kunna resultera i dyngenombrott och 

översvämning av det bebyggda området vid Havsbaden, strax söder om Rönne å. I 

samband med stormen Sven skedde ett dyngenombrott cirka 2 km söder om det 

bebyggda området vid Havsbaden. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har, i enlighet med 4§ 

förordningen (2009:956) om översvämningsrisker, genomfört en översyn av områden i 

Sverige med betydande översvämningsrisk (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2018). Havsbaden har identifierats som ett område som hotas av över-

svämning vid ett framtida 100-årsflöde och beräknat högsta flöde vid dagens klimat 

(vågeffekter ingår inte i beräkningarna), och där ogynnsamma följder av översvämningar 

riskerar att uppkomma på grund av det höga antalet boende och anställda i 
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påverkansområdet. En översvämning i området har däremot inte bedömts beröra alla fyra 

studerade fokusområden (människors hälsa, miljön, kulturarv och ekonomisk verksam-

het), och det är därför inte ett av de slutligt identifierade områdena i översynen. 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2018) 

I dagsläget bedöms en beräknad hundraårsstorm medföra risk för att vattennivåerna i de 

inre delarna av Skäldervikens kust höjs till +2,44 m (Bilaga 13). Nivån avser stillvatten-

nivån och omfattar ej vågpåverkan. Kommunens utredning av inströmningsvägar visar att 

området Havsbaden i dagsläget är skyddat från tillfälliga havsnivåer upp till +2,80 m. De 

viktigaste skydden för området Havsbaden utgörs av klitterna som bildar en naturlig 

höjdrygg ut mot havet samt invallningen mot Rönne å som är ett tekniskt skydd. 

Pågående akut erosion och dyngenombrott på smala ställen utmed kusten, framförallt i 

den norra delen av dynsystemet där sanddynerna är väldigt smala, är identifierade risker 

kopplade till översvämning (Ängelholms kommun, 2018b).  

Sökanden har inom ramen för ansökan låtit upprätta en tvådimensionell översvämnings-

modell av det ansökta strandfodringsområdet i Havsbaden för att simulera konsekvens-

erna av ett dyngenombrott i samband med extremt högvatten. Modellresultaten 

presenteras nedan, samt i Bilaga 7. 

Två scenarier har simulerats: en stormsituation motsvarande stormen Sven år 2013 samt 

en lika kraftig storm år 2100, då havsnivåerna förväntas ha stigit med 1 m. Dyngenom-

brottet har antagits vara av motsvarande omfattning som det dyngenombrott som faktiskt 

skedde längre söderut vid Havsbaden i samband med stormen Sven år 2013 (Figur 

7-19). Resultaten visar att i Havsbaden riskerar cirka 100 bostäder att översvämmas år 

2013 och cirka 280 bostäder år 2100 (Figur 7-20). 
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Figur 7-19 Dyngenombrott i södra delen av Havsbaden i samband med stormen Sven år 
2013. Dyngenombrottet skedde cirka 2 km söder om bebyggelsen i Havsbaden. 
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Figur 7-20 Simulerad översvämning vid dyngenombrott vid Havsbaden vid (a) en storm 
motsvarande stormen Sven år 2013 (till vänster) och (b) en storm motsvarande 
stormen Sven år 2100, då havsnivån förväntas ha stigit med 1 m (till höger). 
Lokaliseringen av det modellerade dyngenombrottet visas med en gul pil. 

Ängelholms kommun arbetar med att minska sårbarheten och öka beredskapen i 

händelse att ett dyngenombrott sker, bland annat genom att befintliga svaga punkter har 

identifierats. Akuta åtgärder inriktade mot svaga punkter i dynsystemet har också 

genomförts vid fem tillfällen under 2011 – 2017 (Tabell 2-1). Åtgärder planeras och 

genomförs i enlighet med Handlingsplan Akut beredskap storm för området Havsbaden 

med omnejd ((Ängelholms kommun, 2018a)), beslutad av kommunstyrelsen 2018-02-14. 

Det räcker dock inte att enbart arbeta med att hantera en eventuell akut situation. Enligt 

ovan nämnda plan ska beredskapsarbetet även integreras med det långsiktiga och 

strategiska klimatanpassningsarbetet. Strandfodring är enligt planen en viktig del i att 

strategiskt öka hela området Havsbadens motståndskraft mot akuta erosionsskador och 

dyngenombrott. 

7.9 Yrkesfiske och sjöfart 

Det aktuella området utgör inte riksintresse för yrkesfisket eller sjöfarten (Boverket, no 

date). Området är av visst intresse för småskaligt yrkesfiske och fritidsfiske. 

Fiskarter som är av kommersiellt intresse i Skälderviken är flatfiskar generellt (mer 

specifikt äkta tunga och piggvar), torsk samt sill/makrill. För tunga och piggvar är kust-

Stormen Sven år 2013 Stormen Sven år 2100 
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området Södra Kattegatt (som även omfattar Skälderviken) viktigt för fångsterna nationellt 

sett. 

Skälderviken omfattas av fiskeregler för området Kustvattenområdet Skagerak, Kattegatt. 

Flatfiskar utgör en begränsad andel (3 %) av den totala fångsten i de löpande kustprov-

fiskena i Skälderviken. Flatfisksamhället i området är varierat, totalt har 6 arter påvisats i 

området. I nedstigande fångstfrekvens är arterna: skrubbskädda, äkta tunga, rödspätta, 

piggvar, slätvar, sandskädda (enskilda exemplar) (SLU, 2018). Skrubbskäddan är den 

klart vanligaste flatfisken. Den är vanligare under augusti än oktober (SLU, 2011). Äkta 

tunga är starkt säsongsberoende och är mycket vanligare under augusti än övriga prov-

tagningstider. Piggvar finns i begränsad omfattning i Skälderviken. Under 13 år av prov-

fiske har totalt 10 exemplar fångats (samtliga provtagningstillfällen inräknade). 

7.10 Kulturmiljö 

De aktuella strandfodringsområdena i Vejbystrand och Ängelholm ingår i Kulturmiljö-

program för Skåne genom att vara en del av Per Albin-linjen, en försvarsanläggning från 

andra världskriget som omfattar hela Skånes kuststräcka. Därtill ingår området Ängel-

holm samt Sanatoriet i Vejbystrand i Kulturmiljöprogram för Skåne (Figur 7-21). I området 

Ängelholm ingår Kronoparken och Ängelholms havsbad, kust- och strandområdet mellan 

staden och Skälderviken, samt Klitterhus (Länsstyrelsen Skåne, 2006).  

Kronoparken började under 1700-talet att planteras med barrskog för att binda flygsand. 

Inne i skogen finns åsar som troligen blåst upp över de hägnader som bidrog till att hindra 

sandflykten. Ängelholms havsbad ligger utmed havet nordväst om Ängelholm. Området 

började anläggas 1918. Det var ett av de första stadsplanelagda fritidshusområdena med 

tomträtter i landet (Länsstyrelsen Skåne, 2006). 

I nordvästra delen av havsbadsområdet ligger Klitterhus, alldeles invid stranden. Före-

gångaren till Klitterhus var en strandpaviljong som flyttades och byggdes om till sommar-

restaurang under 1920-talet. 1932 fick paviljongen namnet Klitterhus. Idag finns även 

Klitterbyn, en turist- och konferensanläggning med stugor. Allt fler av sommarbostäderna 

övergår till att bli permanentbostäder. Området har förtätats och nya moderna villor har 

tillkommit (Länsstyrelsen Skåne, 2006). 

Inga särskilda kulturmiljövärden har pekats ut i sandutvinningsområdet. Området har 

inventerats avseende marinarkeologiska lämningar (se avsnitt 7.5 och bilaga 12). 
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Figur 7-21 Kulturmiljöprogram för Skåne (Länsstyrelsen Skåne, 2006). 
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8 Avgränsningar och metodik 

De aspekter som påverkas av ansökt verksamhet, och därför ska ingå i de specifika 

miljöbedömningarna i föreliggande MKB, har avgränsats efter sammanställning av fakta 

om områdena som berörs av de ansökta verksamheterna. De specifika miljöbedömning-

arna avseende sandutvinningen begränsas geografiskt till Skälderviken medan de speci-

fika miljöbedömningarna avseende strandfodring och sandåterföring begränsas till de 

berörda kustområdenas vatten- och landområden. 

Föreliggande MKB beskriver konsekvenser av de ansökta verksamheterna, vilka omfattar 

marin sandutvinning, strandfodring och sandåterföring. Föreliggande MKB har föregåtts 

av en MKB inklusive kompletteringar i det tidigare ärendet enligt kontinentalsockellagen. 

Prövningen enligt kontinentalsockellagen omfattade dock endast sandutvinningen. Dock 

belystes även övriga delar av den nu aktuella tillståndsansökan, för att även i kontinental-

sockelärendet ge en förståelse för projektet i sin helhet. Vad gäller konsekvensbedöm-

ningarna är dessa uppdelade, så att det är möjligt att särskilja mellan konsekvenser som 

kan härledas till sandutvinningen respektive strandfodring och sandåterföring. 

MKB:n beskriver även delar av det aktuella området och dess omgivningar som inte blir 

direkt påverkade av den ansökta verksamheten för att ge en bättre översikt över området 

och potentiella konsekvenser av verksamheterna. 

Denna MKB redovisar de uppgifter som krävs för att bedöma projektets huvudsakliga 

direkta och indirekta påverkan på det aktuella området och dess omgivningar. Det har i 

arbetet med föreliggande MKB förutsatts att de begränsningar, villkor och försiktighets-

åtgärder som fastställts i det befintliga tillståndet enligt kontinentalsockellagen kommer att 

följas (Bilaga 14). 

Utredningen av miljökonsekvenserna för verksamheten baseras på befintlig kunskap om 

området och verksamheten (se avsnitt 16 Referenser) samt genom de utredningar som 

har genomförts inom ramen för ansökningsarbetet: 

▪ Maringeologiska undersökningar av sandutvinningsområde (se Bilaga 1) 

▪ Marinbiologisk undersökning (naturinventering och konsekvensbedömning) av 

sandutvinningsområde och strandfodringsområden (se Bilaga 2) 

▪ Biologisk undersökning (naturinventering och konsekvensbedömning) av strand- och 

sanddynsområden (se Bilaga 3) 

▪ Samhällsekonomisk värdering av strandfodringsåtgärder vid Havsbaden, Ängelholm 

(se Bilaga 4) 

▪ Kusthydrauliska beräkningar av sandutvinningsverksamhetens påverkan på 

innanförliggande kustavsnitt (se Bilaga 5) 

▪ Behovsanalys för strandfodring vid Ängelholms strand (se Bilaga 6) 

▪ Hydrodynamisk modellering av dyngenombrott vid Havsbaden (se Bilaga 7) 
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▪ Hydrodynamisk modellering av bottnens karaktär i Skälderviken avseende 

sedimenttransport (se Bilaga 8) 

▪ Sedimentgeologisk undersökning av sandutvinningsområde (Bilaga 9) 

▪ Sedimentdynamisk undersökning av sandutvinningsområde (Bilaga 10) 

▪ Bottenfotografering vid provpunkter i sandutvinningsområde (Bilaga 11) 

▪ Marinarkeologisk undersökning och objektkartering i sandutvinningsområde (Bilaga 

12) 
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9 Samråd och myndighetskontakter 

Inom ramen för tillståndsansökan enligt kontinentalsockellagen hölls tidiga samrådsmöten 

med länsstyrelsen den 6 februari 2015 och med Ängelholms miljöenhet 6 mars 2015. Det 

huvudsakliga samrådsmötet med länsstyrelsen respektive miljöenheten hölls 15 april 

2016 på länsstyrelsen i Malmö. 

Samråd i föreliggande ärende, som omfattar tillståndsansökan hos mark- och miljödom-

stolen, kommer att hållas med länsstyrelsen och kommunens miljöförvaltning den 20 

september 2019 på länsstyrelsen i Malmö. 

Det övriga samrådet avses genomföras skriftligen genom kungörelse i dagspressen och 

utskick till identifierade berörda. 
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10 Bedömning av betydande miljöpåverkan 

Verksamhetsutövaren ska själv presentera en bedömning om verksamheten eller 

åtgärden kan antas innebära betydande miljöpåverkan (8 § p. 8 miljöbedömnings-

förordningen). Bedömningen ska göras utifrån 10 – 13 §§ miljöbedömningsförordningen. 

 

Ur miljöbedömningsförordningen: 

10 § Vid undersökning eller beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 23 eller 26 § miljöbalken ska hänsyn 

tas till: 

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, 

2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och 

3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

11 § I fråga om verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper enligt 10 § 1 ska 

särskild hänsyn tas till: 

1. verksamhetens eller åtgärdens omfattning och utformning,  

2. hur verksamheten eller åtgärden bidrar till kumulativa miljöeffekter tillsammans med 

andra verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och 

får påbörjas,  

3. verksamhetens eller åtgärdens användning av mark, jord, vatten, biologisk mångfald, 

andra naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt, 

4. det avfall och andra förväntade restprodukter som verksamheten eller åtgärden ger 

upphov till,  

5. föroreningar och störningar från verksamheten eller åtgärden, 

6. sannolikheten för allvarliga olyckor som är relevanta för den aktuella verksamheten 

eller åtgärden, och 

7. risker för människors hälsa. 

12 § I fråga om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering enligt 10 § 2 ska särskild 

hänsyn tas till: 

1. pågående eller tillåten markanvändning,  

2. de naturresurser som finns i det område som kan antas bli påverkat och deras 

relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området, och 

3. naturresursernas, naturmiljöns och kulturmiljöns tålighet i det område som kan antas 

bli påverkat, med särskild uppmärksamhet på påverkan som avser 

a) ett stort opåverkat område, 
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b) en våtmark, ett strandområde eller en älvmynning, 

c) ett kustområde eller en marin miljö,  

d) ett bergs- eller skogsområde, 

e) ett betydelsefullt kulturlandskap, 

f) ett tätbefolkat område, 

g) en nationalpark, ett naturreservat, ett kulturreservat eller ett annat område som är 

skyddat enligt 7 kap. miljöbalken, 

h) ett område eller en byggnad som skyddas enligt 2-4 kap. kulturmiljölagen 

(1988:950), förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m. eller 

plan- och bygglagen (2010:900), 

i) ett sådant område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med Unescos 

konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv, 

eller 

j) ett område där miljökvalitetsnormer inte följs eller riskerar att inte kunna följas. 

13 § I fråga om de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper enligt 10 § 3 

ska särskild hänsyn tas till: 

1. effekternas storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplexitet, 

2. sannolikheten för att effekterna uppkommer, hur de uppkommer, vilken varaktighet 

eller frekvens de har och hur reversibla de är, 

3. hur gränsöverskridande effekterna är, 

4. effekternas kumulativa verkan tillsammans med effekterna av andra verksamheter 

som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och får påbörjas, och 

5. möjligheten att begränsa effekterna på ett effektivt sätt. 

 

Sökanden bedömer att beslut om betydande miljöpåverkan kan antas komma att tas. 

Bedömningen grundar sig på sandutvinningsverksamheten snarare än på strandfodrings-

verksamheten, och på den skriftväxling som skett mellan berörda parter inom ramen 

kontinentalsockellagsärendet samt det faktum att den ansökta sandutvinningsverksam-

heten kommer att ske inom Natura 2000-område. Kustområden eller marina miljöer 

pekas särskilt ut i 12 § p. 12 c miljöbedömningsförordningen.  
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11 Specifika miljöbedömningar 

11.1 Effekter på befolkning och människors hälsa 

11.1.1 Effekter kopplade till risk och säkerhet  

Utförandet av ansökta verksamheter bedöms inte vara kopplat till några negativa effekter 

med avseende på risk och säkerhet kopplat till befolkning och människors hälsa. Däremot 

uppstår positiva konsekvenser efter genomförd strandfodring och sandåterföring, då 

säkerheten för omkringliggande byggnader och infrastruktur ökar signifikant. Detta sker 

eftersom stranden och sanddynerna efter genomförd sandåterföring erbjuder ett bättre 

skydd mot den erosion som uppstår vid starka stormar och minskar risken för 

dyngenombrott med översvämning som följd.  

11.1.2 Effekter på yrkesfiske och sjöfart  

Förekomsten av flatfiskar, som är arter av kommersiellt intresse i Skälderviken (avsnitt 

7.9), är störst under sommaren. Det bedöms därför troligt att yrkesfiske efter fiskarterna 

är fokuserat till sommarmånaderna. Perioden sammanfaller inte med den ansökta 

sandutvinningsverksamheten. 

Områden där det småskaliga yrkesfisket (nätfiske) bedrivs inne i Skälderviken överlappar 

inte med det ansökta sandutvinningsområdet, enligt data för utplacering av fiskenät för 

åren 2015 och 2016 (Mattsson, 2017). Avståndet från ansökta utvinningsområde till 

närmast belägna fiskenät var i storleksordningen 2 km. 

Sandutvinning kan teoretiskt sett försvåra trålning inom ett sandutvinningsområde en tid 

efter att verksamheten har utförts, eftersom ojämnheter uppkommer i bottnen där släp-

sugen gått fram. Ojämnheterna jämnas ut med tiden. Trålning är dock inte tillåtet i 

Skälderviken. 

Det eventuella fiske som sker så pass nära land att det direkt påverkas av 

strandfodringen, kommer att förflyttas utåt i samma omfattning som strandlinjen förflyttas 

utåt som en följd av strandfodringen. 

De ansökta verksamheterna bedöms sammantaget inte påverka yrkesfisket i 

Skälderviken i någon betydande omfattning. De begränsningar som sökanden föreslagit 

avseende arbetstid och metodik bedöms som tillräckliga för att säkerställa detta. 

Påverkan på sjöfarten från ansökta verksamheter bedöms vara begränsad. Sand-

utvinningen kommer pågå en kortare tid (maximalt tre veckor vid ett tillfälle under en 

tioårsperiod). 

11.1.3 Effekter på rekreation  

Den fortlöpande erosionen i de aktuella områdena riskerar att medföra att Ängelholms 

stränder förlorar sina höga rekreationsvärden som attraktiva sandstränder. Att förebygga 

erosionen genom den föreslagna metodiken, strandfodring, syftar dels till att säkra 

infrastruktur och byggnader från att direkt drabbas av erosion och översvämning men 
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även till att skydda stränderna i sig, och de rekreations- och naturvärden som är knutna 

till dem. 

Strandfodringen bedöms komma att säkra och öka möjligheten till rekreation i form av 

bad och friluftsliv vid sandstrand längs Ängelholms stränder vid Havsbaden och i Vejby-

strand. Konsekvenserna för rekreation bedöms bli positiva om strandfodring utförs. 

Sökanden har låtit genomföra en samhällsekonomisk värdering av de planerade strand-

fodringsåtgärderna vid Havsbaden i Ängelholm, med syfte till att värdera rekreations-

nyttorna som en bibehållen strand genererar, och jämföra dessa med kostnaderna för 

strandfodringsåtgärderna (Bilaga 4). Studien gjordes inom ramen för arbetet med 

ansökan enligt kontinentalsockellagen, då den yrkade sandvolymen var större än den av 

SGU nu tillståndsgivna sandvolymen. Erosionen i det aktuella området innebär att 

strandens bredd minskar, vilket i sin tur innebär att möjligheten att utföra värdefulla 

rekreationsaktiviteter försämras. I den genomförda studien användes värdeöverförings-

metoden för att monetärt värdera rekreationsnyttorna som bevaras om strandens bredd 

kan bibehållas genom strandfodring. 

Resultaten av studien visar att nyttorna överstiger kostnaderna ungefär sju gånger över 

den tjugoåriga tidshorisont som användes för analysen (Bilaga 4). Resultaten ger tydliga 

indikationer om att åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma, även om de innehar ett 

flertal osäkerheter vilka främst är kopplade till skattningar av antal besök. Dock visar 

resultaten samhällsekonomisk lönsamhet även om antalet uppskattade besök minskar 

med 87 %, alla andra förutsättningar oförändrade. 

Analysmetoden fångar endast en del av de nyttor en bibehållen strand genererar, nyttor 

kopplade till rekreation, medan värden kopplade till ökad biologisk mångfald, skydd av 

egendom (fastigheter, infrastruktur) samt existensvärden inte värderas. På kostnadssidan 

fångas endast finansiella kostnader i analysen, medan kostnader förknippade med 

potentiella negativa miljökonsekvenser inte värderas. Inte heller kostnader som skulle 

uppstå vid ett faktiskt dyngenombrott, i form av skadekostnader, har värderats i analysen. 

11.2 Effekter på naturvärden  

11.2.1 Effekter på terrester naturmiljö 

Strandplanens naturvärden längs de aktuella strandsträckorna vid Havsbaden och i 

Vejbystrand är relativt låga (avsnitt 7.6.1 samt Bilaga 3). De naturvärden som finns 

skapas av en fri omfördelning av sand som skapar småmiljöer och variation i områdena. 

Naturliga tångbankar och väl utvecklade fördyner saknas på grund av pågående 

mänsklig aktivitet. Fördyner fungerar både som erosionsskydd och ökar naturvärdet då 

andra arter är knutna till detta habitat jämfört med de bakomliggande högre sanddynerna. 

De naturmiljöer inom strandområdena som riskerar att påverkas av strandfodring är 

redan påverkade och de planerade verksamheterna bedöms medföra en marginell 

ytterligare påverkan på naturmiljöerna. Förutsättningarna för etablering av fördyner 

förbättras sannolikt vid strandfodring med en större tillgång till sand och ett bredare 

strandplan (Bilaga 3). 
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De högsta naturvärdena återfinns i de gräsbeklädda sanddynerna i områdena. Eftersom 

sanden vid strandfodring i första hand kommer att placeras på stränderna kommer det 

inte ske någon direkt påverkan på dynmiljöerna. Sanden som läggs på stranden kommer 

dock genom vindpåverkan att transporteras inåt land och eventuell skapa fördyner samt 

bygga på de befintliga dynerna. Detta är en naturlig process i den här sortens ekosystem, 

som ökar ytan av sandblottor, vilka har höga naturvärden. Effekten av strandfodring på 

dynernas variation bedöms därför vara svagt till måttligt positiv (Bilaga 3). 

Strandfodringen kommer att skydda dynerna vid kraftiga stormar vilket kan verka negativt 

på de naturmiljöer som finns längs stränderna, eftersom dessa kräver ett visst mått av 

störning för att inte växa igen. Om ingen strandfodring genomförs riskerar dock stranden 

och dynerna på sikt att helt eroderas bort, vilket självklart skulle påverka de naturmiljöer 

som idag finns på stränderna negativt (Bilaga 3). Uppföljande inventering och vid behov, 

skötselåtgärder för att kompensera för förlorade värden, kommer att ingå i kontroll-

programmet. 

I Vejbystrand finns vissa värdeelement och arter som förekommer på och vid block-

samlingar i vågskvalpzonen. Vid en överlagring av dessa områden med sand riskerar 

värdeelementen att skadas. Det kan sannolikt sänka naturvärdet genom att stranden 

förlorar variation, men det ska poängteras att det handlar om miljöer med vanliga arter på 

stenblock längs hela kusten (Bilaga 3). 

Sammantaget bedöms ansökta strandfodringsverksamheter ha en liten påverkan på arter 

och naturmiljöer i strandmiljöerna i Vejbystrand och Havsbaden. 

11.2.2 Effekter på marin naturmiljö 

Sandutvinningsområde  

Utvinning av sand till havs medför ofrånkomliga konsekvenser för miljön. Hur stora eller 

långvariga konsekvenserna är beror på en rad faktorer såsom: 

▪ De naturliga förhållanden som råder på uttagsplatsen 

▪ Den metodik som tillämpas 

▪ De volymer som tas ut 

▪ Den frekvens med vilket uttag sker 

Inom ansökt sandutvinningsområde utgörs botten av ren sandbotten utan vegetation och 

den synliga faunan utgörs huvudsakligen av sjöstjärnor och sandmask. Inga rödlistade 

eller dokumenterat känsliga arter påträffades i området vid utförd inventering (avsnitt 

7.6.2 samt Bilaga 2). 

Förekomst av sandbotten, och det faktum att finare sedimentpartiklar inte avsätts i 

området, indikerar att det förekommer en naturlig sedimenttransport i området. Den 

bottenfauna som finns representerad i sand- och grusområden är anpassad till dessa 

förhållanden samt anpassad för att kunna överleva vid naturligt förekommande extrem-
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situationer såsom överlagring vid återsedimentation av partiklar som mobiliserats vid 

stormar (The Crown Estate, 2013). 

Påverkan på bottenfaunan från ansökt sandutvinningsverksamhet bedöms vara relativt 

begränsad och reversibel. Inom det av sanduttag direkt påverkade området förväntas en 

lokal negativ inverkan på faunan att uppstå initialt. Emellertid förväntas faunan på den 

påverkade bottnen återhämta sig relativt snabbt. Studier har visat att biomassan ökar till 

en början efter det att en sandutvinningsverksamhet har upphört, eftersom en rad 

opportunistiska arter etablerar sig på den nya bottnen. Ungefär 1 – 3 år efter det att 

sandutvinningsverksamheten upphört har bottenfaunan visat sig vara på samma nivå 

som den var innan sanduttaget genomfördes. Bottnar i närheten av området för 

sanduttag förväntas inte påverkas negativt. Antagandet är i linje med studier av andra 

sandutvinningsområden. 

Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna från sandutvinningsverksamheten bli 

begränsade eftersom området utgörs av sandbotten utan vegetation och med begränsad 

faunaförekomst, utan rödlistade eller dokumenterat känsliga arter. Påverkan sker under 

kort tid, lokalt i utvinningsområdet, och skadan på den marina naturmiljön är reversibel. 

Uttag ska endast ske vid ett tillfälle under en tioårsperiod, i överensstämmelse med 

villkoren i tillståndet enligt kontinentalsockellagen (Bilaga 14). 

Strandfodringsområden 

De strandnära, marina miljöerna vid Havsbaden och Vejbystrand är variabla miljöer som 

är exponerade för vind och vågor. Områdena karaktäriserades av vegetation och fauna 

bestående av tåliga arter vilka normalt påträffas på dylika kuststräckor. I områden med 

omväxlande sand- och vegetationstäckta bottnar förekommer tillfälliga översandningar av 

vegetationen naturligt till följd av förhöjd exponering till exempel i samband med kraftig 

vind- och vågverkan. Faunan i området är anpassad till och gynnas av denna föränder-

liga miljö. Miljöerna är mestadels vegetationsfria på grund av naturligt höga störnings-

nivåer och -frekvenser. Strandfodring enligt ansökta förutsättningar bedöms därför inte 

nämnvärt förändra den påverkan som naturligt föreligger i området (avsnitt 7.6.2 och 

Bilaga 2). 

De aktuella bottnarna vid Havsbaden och i Vejbystrand utgörs av grunda sandbottnar. 

Grunda sandbottnar utgör endast cirka 3 % av den svenska kusten. Genom strandfodring 

kan sådana områden, som i de aktuella områdena riskerar att gå förlorade genom 

erosion, säkras. 

De negativa konsekvenserna av strandfodring är generellt sett små och kortvariga. I det 

aktuella fallet förväntas liten negativ påverkan på bottenfauna i samband med genom-

förandefasen. Bottenfaunan förväntas återhämta sig till dess nivåer före strandfodringen 

relativt snabbt efter avslutad strandfodring, uppskattningsvis inom ett år. På längre sikt 

förväntas en positiv effekt, genom att de aktuella habitaten i form av grunda sandbottnar 

bevaras. 
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11.2.3 Effekter på fisk 

Sandutvinningsområde 

Föreslaget sandutvinningsområde är beläget ovanför språngskiktet i Skälderviken, som 

ligger runt 14 m djup (Nordvästskånes kustvattenkommitté, 2015). Salthalten skiljer sig 

kraftigt åt mellan vattenmassan över språngskiktet (salthalt cirka 6 – 8 ‰) och under 

språngskiktet (salthalt cirka 11 – 20 ‰). Torskens ägg återfinns vanligtvis under språng-

skiktet och påverkas således inte av sandutvinningsverksamheten. Även Rödspättan, 

som står för den största fångsten av plattfisk, reproducerar sig under språngskiktet . 

Adult fisk bedöms inte påverkas av ansökt sandutvinningsverksamhet tack vare deras 

naturliga flyktreaktioner. Sandutvinningsverksamheten bedöms inte heller påverka ålens 

vandring. 

Fiskars hörselorgan kan generellt sett enbart uppfatta partikelrörelser (till skillnad från 

människans hörselorgan som uppfattar tryckvariationer). Flatfiskar är mindre känsliga för 

buller än andra fiskarter; de saknar fiskblåsa och kan därför enbart uppfatta 

partikelrörelse mellan cirka 1 och några få hundra hertz, medan fiskarter med simblåsa 

kan uppfatta partikelrörelse uppemot några tusen hertz. 

Strandfodringsområden 

De grunda sandbottnar som kommer att påverkas av grumling i samband med ansökta 

strandfodringsverksamheter utnyttjas som yngelplatser för bland annat plattfisk. Perioden 

från försommaren till hösten är av störst värde för plattfiskens fortplantning, och 

sammanfaller inte med ansökta strandfodringsverksamheter. Sandutvinningen får enligt 

det befintliga tillståndet från SGU enligt kontinentalsockellagen ske under maximalt tre 

veckor vid ett tillfälle under perioderna 15 april – 15 maj eller 1 september – 31 

december. Det bedöms som mest troligt att sandutvinning kommer att genomföras under 

perioden i april och maj, då kommunen önskar genomföra strandfodringen efter vintern 

med dess ofta hårda stormar och före sommaren då badgäster intar stränderna. Denna 

genomförandeperiod minimerar verksamhetens påverkan på plattfiskens reproduktion 

och bedöms inte heller påverka ålens återvandring till Sargassohavet som sker under 

perioden augusti till november. 

11.2.4 Effekter på säl 

Sälpopulationen lokalt i Skälderviken utgör endast en liten andel av Kattegatts totala 

population (se avsnitt 7.6.4), men även det lokala beståndet bedöms vara livskraftigt och 

ha fullgod bevarandestatus (Länsstyrelsen Skåne, 2018b). 

Sälens ekologi och nyttjande av habitatet innebär att den är beroende av grunda sandiga 

vegetationsfria bottnar för födosök (Havs- och Vattenmyndigheten, 2012), vilket även kan 

omfatta sandutvinningsområdet. Ansökta tider för sanduttag överlappar dock inte med de 

tider under året då knubbsälen är särskilt känslig för störningar (Havs och 

Vattenmyndigheten, 2012). 
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Figur 11-1 Årscykel för knubbsälen i Kattegatt och Skagerrak (Havs och Vattenmyndigheten, 

2012). 

Sammantaget bedöms inte risk för negativa effekter på populationsnivå föreligga, och 

risken för negativa effekter på individnivå bedöms vara tidsbegränsad och kunna 

minimeras genom skadeförebyggande åtgärder. 

11.2.5 Effekter på tumlare 

Ansökta verksamheter bedöms inte riskera att påverka tumlare på populationsnivå. 

Sandutvinning och strandfodring är till sin natur en temporär störning. I det aktuella fallet 

yrkar sökanden att få genomföra verksamheten maximalt tre veckor vid ett tillfälle under 

en tioårsperiod. Vidare är den påverkan som kommer ske på havsbottnen inom sand-

utvinningsområdet reversibel. 

Föreslagen sandutvinningslokal utgör inte huvudhabitat för Bälthavspopulationen av 

tumlare och ansökta verksamheter bedöms därmed inte direkt påverka tillgången eller 

kvaliteten på artens huvudhabitat. Avståndet från sandutvinningsområdet till området som 

identifierats som tumlarens huvudhabitat vid Kullaberg (Figur 7-17) är drygt 6 km (avsnitt 

7.6.5). Parning, kalvning och uppfödning av kalvar är koncentrerad till tumlarnas huvud-

habitat söder om Kullen och de yttre delarna av Skälderviken (avsnitt 7.6.5) samt sker 

utanför de ansökta genomförandeperioderna för verksamheterna, och ansökta verksam-

heter bedöms därför inte heller störa tumlarnas reproduktion. Ansökta verksamheter 

bedöms heller inte påverka näringskedjan och hota tumlarnas tillgång till föda (avsnitt 

11.2.3). 
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Det bedöms vidare att viss risk för individpåverkan är knuten till ansökta verksamheter. 

Individpåverkan föreligger när ett mindre antal individer riskerar att störas/påverkas av ett 

lokalt ingrepp som sker under begränsad tid.  

I de inre delarna av Skälderviken, det vill säga där ansöka verksamheter ligger, är tumlar-

förekomsten mycket lägre än i de yttre delarna av viken. Ansökt period sammanfaller inte 

med perioden då mest tumlaraktivitet i Skälderviken har observerats eller med perioden 

då populationen är som mest känslig för störningar (när honorna föder sina ungar och 

kalvarna växer upp) (avsnitt 7.6.5), men det kan inte uteslutas att enstaka vuxna djur kan 

förekomma under tiden och på platsen för ansökt sandutvinningsverksamhet. Unga 

kalvar bedöms inte förekomma i området under perioden då ansökta verksamheter ska 

utföras. 

Tumlare kommunicerar och navigerar genom klickande ljudsignaler, och undervatten-

buller kan därför störa dem (avsnitt 7.6.5). Tumlare ekolokaliserar med högfrekventa 

klickljud (110 – 150 kHz), vilket medför att arten är särskilt känslig för buller inom detta 

frekvensspektrum. Deras hörsel täcker dock in ett betydligt större spektrum (Carlström & 

Carlén, 2016 och referenser däri).  

Utvinning av sand alstrar generellt sett lägre buller än utvinning av grövre material-

fraktioner (Robinson et al., 2011). Det buller som kommer att alstras av sandutvinnings-

verksamheten bedöms baserat på Robinson et al. (2011) att för frekvenser lägre än 500 

Hz vara liknande sådant buller som alstras från ett fartyg som passerar med måttlig 

hastighet. Det buller som alstras av sandutvinningsverksamheten bedöms för detta 

frekvensomfång som svårt att skilja från bakgrundsnivåerna i området orsakade av övrig 

båttrafik. För frekvenser överstigande 1 kHz förväntas bullernivåerna vara något högre än 

för övrig båttrafik. Högre frekvenser avtar snabbt med avståndet, så omfattningen av 

potentiella effekter kommer sannolikt att vara begränsad till den omedelbara närheten av 

sandutvinningsverksamheten (The Crown Estate, 2013). Verksamheten kommer inte 

medföra skarpa ljud som till exempel vid pålning. 

Tumlare kan detektera ljud på kilometerlånga sträckor från ljudkällan, men ljudnivåerna 

som alstras av ansökt verksamhet är långt under de ljudnivåer som är kända för att kunna 

orsaka skador på olika arter (The Crown Estate, 2013). Påverkan är begränsad till 

arbetets genomförande (maximalt tre veckor, en gång under en tioårsperiod (avsnitt 5.3)), 

och eventuell störning kommer därmed vara temporär. 

Det bedöms finnas goda möjligheter att minska eventuella störningar på individnivå 

genom de skadeförebyggande åtgärder som kommer att vidtas i samband med ansökta 

verksamheter (avsnitt 13 samt Bilaga 14). Sammantaget bedöms inte risk för negativa 

effekter på tumlarpopulationen föreligga, och risken för negativa effekter på individnivå 

bedöms vara tidsbegränsad och kunna minimeras genom skadeförebyggande åtgärder. 

11.2.6 Effekter på fågel 

Vid inventering av sandstränderna i Vejbystrand och Havsbaden (avsnitt 7.6.3 och Bilaga 

3), fanns inga häckande fåglar på stränderna och endast ett fåtal rastande fåglar. Den 

mänskliga närvaron bedömdes motverka långvarig närvaro av fåglar i områdena och 
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risken för att påverka mer än några enstaka individer av någon rastande rödlistad art eller 

några individer av vanliga arter vid strandfodringsverksamhet bedömdes vara låg. 

Havet är en viktig födokälla för många fåglar: musslor, vegetation, fisk och bottenlevande 

mask är huvudsaklig föda för dykande sjöfåglar. Sandutvinningsområdet visade i stora 

delar på ren sandbotten, med lågt organiskt innehåll, med en för miljön normal fauna 

(Bilaga 2). 

Sandutvinning måste av tekniska skäl ske på ”ren” sandbotten, det vill säga en sand-

botten huvudsakligen fri från vegetation eller andra strukturer såsom musselbankar. De 

maringeologiska undersökningarna samt de marina naturvärdesinventeringar som utförts 

visar att lokalen för ansökt sandutvinningsverksamhet motsvarar kraven på ”ren” sand-

botten (bilagorna 1 och 2). 

Sjöfåglar äter bland annat hjärt- och östersjömusslor. Östersjömussla (Limecola balthica) 

har inte påträffats inom det marina undersökningsområdet (Figur 7-10). Hjärtmusslor 

(fam. Cardiidae) har däremot påträffats i området (Bilaga 6 i Bilaga 2). En jämförelse 

mellan hjärtmusselförekomsten i undersökt lokal med hjärtmusselförekomsten i en 

grundare lokal i Skälderviken med liknande bottenförhållanden (”ren” sandbotten), 

presenteras i Tabell 11-1Fel! Hittar inte referenskälla.. Jämförelsen görs för att sätta 

musselförekomsten inom undersökt område i relation till ett annat, grundare, område i 

dess närhet och på så vis bedöma förutsättningar som födoplats för sjöfåglar. 

Tabell 11-1 En jämförelse av hjärtmusselförekomsten i aktuellt undersökt marint område 2015 
med en grundare lokal på sandbotten i Skälderviken, provtagen som uppföljning av 

Hallandsåsprojektet 2012 – 2014 (Toxicon, 2012, 2013, 2014). 

Lokal Biomassa (g/m2) 

Skälderviken sandutvinningsområde 2015, djup cirka 10 m 1 – 2 

Hallandsåsprojektet Skälderviken 2012 – 2014, djup cirka 5 m 100 – 650 

 

Generellt sett styrs bottenfaunan och musselförekomsten i marina mjuka bottnar av djup- 

och saltförhållandena. Musselsamhällen har tydliga karaktärsarter för varje djupintervall 

och hjärtmusselförekomsten i Skälderviken är betydligt tätare i områden mellan cirka 1,5 

– 8 m djup (Marina miljöövervakningsdata, Havs- och vattenmyndigheten, datavärd 

SMHI). De hjärtmusselarter som utgör föda för fågelarterna svärta och sjöorre, för vilka 

havsområdet i Skälderviken pekats ut som en särskilt viktig lokal (avsnitt 7.6.3), är 

karakteristiska för detta djupintervall. Då sandutvinningsområdet uppvisar låg förekomst 

av hjärtmusslor samt större djup än det område med vilket jämförelsen görs, bedöms det 

grundare området (och andra liknande områden) utgöra betydligt viktigare och mer 

attraktiva födoplatser för de aktuella fågelarterna. 

Sammanfattningsvis bedöms påverkan på sjöfågel från ansökta verksamheter vara 

försumbar. Det aktuella sandutvinningsområdet bedöms inte utgöra något särskilt viktigt 

födosöksområde för dykande sjöfågel, då området huvudsakligen består av sand utan 

vegetation eller musselbankar och med låg musselförekomst. Ansökt sandutvinnings-

område (cirka 0,64 km2) utgör areamässigt en liten del av Skälderviken (cirka 241 km2, 
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avsnitt 6.5.1) och Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde (cirka 1 342 

km2), och därmed även en liten del av fåglarnas totala födosöksområde. 

11.3 Effekter på vattenkvalitet 

Sandutvinning 

Då sand tas upp från havsbotten uppstår i stort sett alltid mer eller mindre spill, som kan 

ge upphov till grumling. Spill definieras som det suspenderade material som lämnar 

gränsen för en viss zon runt arbetsområdet. Spillet uppstår dels av att fina fraktioner 

slammas upp nära botten då släpsugningsutrustningen rör sig längs botten, dels av att 

suspenderat material följer med överskottsvatten tillbaka till havet från mudderfartyget. 

Spridningen av spillet beror på sedimentens egenskaper, vattenströmmar, turbulens i 

vattnet samt vattendjup. Storleken på spillet varierar normalt mellan 0 – 5 % av den totala 

muddrade massan (Burton et al., 2008). 

Genomförda sedimentanalyser visar att andelen sediment som har en kornstorlek som 

understiger 0,125 mm är mellan cirka 5 och 10 % i de delar av sandutvinningsområdet 

som bedöms som lämpligast för sanduttag (se Bilaga 9). Om man antar att allt material 

finare än 0,125 mm blir spill kommer spillet att uppgå till mellan 5 och 10 %. Turbulensen 

i vattnet är här av avgörande betydelse för hur långt sedimentet sprids. Vid låga ström-

styrkor (10 cm/s) är troligen turbulensen i vattnet låg, medan turbulensen blir större vid 

höga strömstyrkor. Vid höga strömstyrkor sker en naturlig sandtransport över hela det 

aktuella sandutvinningsområdet och eventuellt tillskott från sandutvinningsverksamheten 

bedöms då bli försumbar. Dessutom är det troligt att sandutvinningsverksamheten måste 

ställas in vid väderförhållanden som ger upphov till så starka strömmar. För påverkan och 

konsekvenserna av sedimentationen har vädret därmed inte någon större betydelse.  

Området som är aktuellt för sandutvinning utgör ett naturligt transportområde för 

sediment. Större delen av det material som grumlas kommer att sedimentera inom 

närområdet: Eventuellt spill bedöms ge försumbar påverkan. 

Det finns inget som tyder på att sedimenten inom sandutvinningsområdet skulle vara 

förorenade. Området ligger långt ifrån hamnar och annan industriell verksamhet som kan 

tänkas förorena sedimenten. Den ansökta verksamheten bedöms således inte bidra till 

någon spridning av föroreningar. 

Problem med syrefria förhållanden i sandutvinningsområdet efter utförd verksamhet 

bedöms inte uppstå. Vid sticksugmuddring, då havsbottnen avsänks med flera meter, kan 

fördjupningarna som uppstår till följd av sandutvinningsverksamheten medföra syrebrist. 

Vid släpsugmuddring däremot, som föreliggande ansökan omfattar, blir avsänkningen av 

botten betydligt mindre (<0,5 m) och problem med syrefria förhållanden bedöms inte 

uppstå. I Ystad pågår verksamhet, där släpsugmuddring inte resulterat i några syrefria 

förhållanden (Hanson and Fredriksson, 2017). 
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Strandfodring 

Strandfodringen orsakar, utöver mer permanent översandning av det direkt strandfodrade 

vattenområdet, temporär grumling av det strandnära vattenområdet. Grumlingen är dock 

begränsad i rum och tid, och beräkningar visar att sedimentering av suspenderade sand-

partiklar kommer att ske inom cirka 30 sekunder och inom cirka 3 m från suspensions-

punkten (baserat på beräkningsförutsättningarna kornstorlek d=0,2 mm, djup < 1 m och 

lateral strömhastighet 10 cm/s). Områdets geomorfologiskt dynamiska karaktär innebär 

att sediment kontinuerligt suspenderas av våg- och strömverkan för att sedan sedimen-

tera, och att den flora och fauna som finns representerad i den kustnära zonen är 

anpassad för att kunna överleva i en miljö påverkad av grumling (Bilaga 2). 

11.4 Effekter på sedimenttransport och kust 

Sandutvinning 

När sand tas från havsbotten avsänks bottnen. En avsänkning av botten kan teoretiskt 

medföra att vågornas höjd och riktning kan komma att förändras på deras väg från djupt 

till grunt vatten, där vågorna till sist bryter. Vågornas egenskaper då de bryter bestämmer 

sedimenttransportens storlek och riktning utmed kusten. En eventuell förändring av 

denna sedimenttransport, som ett resultat av sandutvinningen, skulle i sin tur kunna 

medföra en förändring av de erosions- och depositionsprocesser som formar den 

innanförliggande sandkusten. 

I syfte att kvantifiera i vilken grad sandutvinning i Skälderviken kan komma att påverka 

den morfologiska utvecklingen utmed den innanförliggande kusten i Skälderviken har 

vågtransformationsberäkningar gjorts utifrån ett representativt scenario (Bilaga 5).  

Beräkningarna visar att förändringarna i vågegenskaper, liksom sedimenttransport, är 

försumbart små eller inga alls till följd av den föreslagna sandutvinningen. Det bedöms 

således inte föreligga någon risk att sandutvinningen skulle kunna påverka erosion eller 

deposition utmed stränderna i Skälderviken, eller medföra en ökad sedimenttransport till 

områden utmed kusten. 

Ansökt sandutvinning föreslås ske på djup omkring 10 m. Den så kallade aktiva delen av 

strandprofilen i Skälderviken sträcker sig till cirka 5 m djup (konvergensdjup, depth of 

closure) (Palalane et al., 2016). Utanför detta djup bedöms inte sand kunna transporteras 

in till de grundare vattenområdena eller till strandområden. Sand som befinner sig på 10 

m djup är alltså inte en del av Skäldervikens stränders sedimentbudget, om den inte 

aktivt återförs genom sandutvinning och strandfodring. 

Strandfodring 

Strandfodringen syftar till att skydda de aktuella kuststräckorna mot den pågående 

erosionen. Åtgärden kan även medföra en positiv effekt avseende erosion för områden 

belägna bredvid själva strandfodringsområdet, genom att sedimenttransporten till dessa 

områden ökar. 
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11.5 Effekter på landskapet 

Sandutvinning 

Sandutvinningsverksamheten har ingen effekt på landskapet. 

Strandfodring 

Strandfodringen kommer att bredda strandplanet något i de områden som strandfodras. 

Landskapsbilden eller karaktären på strandområdena bedöms inte påverkas av åtgärden. 

11.6 Effekter på bebyggelse 

Sandutvinning 

Sandutvinningsverksamheten har ingen effekt på bebyggelse. 

Strandfodring 

Genom strandfodring kan klitterna vid Havsbaden och i Vejbystrand förstärkas och 

skyddas mot erosion. Då klitterna, framförallt vid Havsbaden men även i Vejbystrand, 

utgör en del av översvämningsskyddet för de bebyggda områdena ovanför dynsystemet, 

har åtgärden en positiv effekt för bebyggelsen. 

11.7 Effekter på kulturmiljö 

Sandutvinning 

Området för sandutvinning ligger inte inom några skyddade kulturmiljöer och bedöms inte 

påverka någon kulturmiljö. 

En marinarkeologisk undersökning och objektkartering inom och utanför området för 

tillståndsgiven sandutvinning i Skälderviken har utförts, med syftet att identifiera 

eventuella arkeologiska lämningar eller andra kulturmiljövärden i området. Inga 

arkeologiska lämningar, forntida boplatser eller andra kulturmiljövärden identifierades 

(Bilaga 12). 

Strandfodringsområde Havsbaden 

I anslutning till strandfodringsområdet ligger Klitterhus och kronoparken som båda utgör 

en del av kulturmiljöområdet Ängelholm. Båda objekten ligger utmed stranden och Klitter-

hus är ett av de objekt som kommunen fokuserar extra på att skydda med strandfodrings-

åtgärden. Om inte strandfodring utförs riskerar Klitterhus att försvinna ut i havet när 

stranden drar sig inåt land. Konsekvenserna för kulturmiljön av strandfodringen vid 

Havsbaden bedöms därför som positiv. 

Per Albin-linjen bedöms inte påverkas av strandfodringsåtgärden. 
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Strandfodringsområde Vejbystrand 

Sanatoriet i Vejbystrand ligger en bit inåt land och bedöms inte påverkas varken positivt 

eller negativt av strandfodringsåtgärden. Inte heller Per Albin-linjen bedöms påverkas av 

strandfodringsåtgärden. 

Konsekvenserna för kulturmiljön av strandfodringen i Vejbystrand bedöms som positiv, 

genom att åtgärden skyddar stranden i Vejbystrand och den kulturmiljö som är knuten till 

stranden. Stranden i Vejbystrand är dock inte särskilt utpekad inom något kulturmiljö-

program (utöver Per Albin-linjen), som Kronoparken och Ängelholms havsbad samt 

Klitterhus är. 
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12 Resurshushållning 

12.1 Mark 

De ansökta verksamheterna syftar till att skydda och bevara mark längs Ängelholms 

kommuns stränder. Utan åtgärder riskerar själva strand- och dynområdet att erodera och 

bakomliggande bebyggd mark riskerar att översvämmas i samband med högvatten-

situationer. 

12.2 Vatten 

Det vattenområde som påverkas av sandutvinningsverksamheten påverkas temporärt 

och reversibelt. De vattenområden som påverkas av själva strandfodringsverksamheten 

är kustnära, långgrunda vattenområden, som genom verksamheten kan bevaras. 

12.3 Fysisk miljö 

Verksamheterna syftar till att skydda och bevara dels själva strandmiljön, men även den 

strandnära bebyggda miljön. 

12.4 Material, råvaror och energi 

Samhället har som mål att minska uttag av sand och grus på land, då dessa material är 

av stort värde bland annat för landets dricksvattenförsörjning. Det är angeläget att kunna 

utvinna natursand på alternativa platser. Genom marin sandutvinning kan behovet av 

material täckas utan av sand på land. 

Genom att hämta sanden så nära strandfodringsområdena som möjligt, kan energi-

åtgången för transporter minimeras.  
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13 Skadeförebyggande åtgärder 

13.1 Sandutvinning 

I SGU:s beslut avseende tillstånd enligt kontinentalsockellagen fastställs dels ett kontroll-

program, men även skadeförebyggande åtgärder, för de ansökta verksamheterna (Bilaga 

14). De skadeförebyggande åtgärderna sammanfattas nedan. 

▪ För att minska risken för grumling och sedimentspridning, utförs sandutvinning inte 

vid väderlek som kan ge upphov till starka strömmar.  

▪ För att minska eventuell påverkan på marina däggdjur, vidtas följande försiktighets-

åtgärder: 

˗ Verksamheten planeras och utföras då så få marina däggdjur som möjligt 

befinner sig inom aktuell påverkanszon. De begränsningar avseende 

genomförandetid som har villkorats i tillståndet enligt kontinentalsockellagen, 

syftar till att undvika verksamhet då tumlaraktiviteten (och även torskens lek är 

som störst). 

˗ Inom aktuell påverkanszon övervakas marina däggdjur och verksamheten avbryts 

om marina däggdjur observeras. 

˗ Akustiska eller andra metoder används för att skrämma bort eventuellt förekom-

mande marina däggdjur från aktuell påverkanszon innan sandutvinning påbörjas. 

Att skrämmas med så kallade akustiska pingers är en metod som har visat sig 

vara effektivt för att hålla tumlare borta från områden där fiske med nät sker i 

Skälderviken, i syfte att minimera att tumlare fastnar som bifångst (Mattsson, 

2017). Pingers är effektiva (hörbara för tumlare) inom cirka 800 m från där de 

installeras. Verksamheten kan temporärt avbrytas om tumlare iakttas i närheten. 

˗ Fartygstrafiken kopplad till sandutvinningsverksamheten kan ledas bort från 

tumlarens huvudhabitat vid Kullaberg. 

▪ För att minska risken för påverkan på eventuella fornlämningar ska analys av 

befintligt underlag, som tagits fram inom ramen för kontinentalsockellagsärendet, 

göras i samråd med Länsstyrelsen Skåne, Statens maritima museer och 

Riksantikvarieämbetet. 
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14 Avstämningar mot bedömningsgrunder och planeringsunderlag 

14.1 Avstämning mot kommunala planer och program 

Ängelholms kommun har ett ansvar enligt PBL att kartlägga och besluta om strategier för 

hur risker kopplade till bland annat erosion och översvämning ska hanteras. I gällande 

översiktsplan görs ställningstagandet att minimera risker för erosion, ras, skred och 

översvämningar, och att arbeta proaktivt för att minska samma risker genom bland annat 

strandfodring (avsnitt 6.1.1). Den ansökta verksamheten ligger därmed i linje med 

gällande översiktsplan, och kommunens intention avseende kustskydd. 

De ansökta verksamheterna strider inte mot gällande detaljplaner. 

14.2 Avstämning mot riksintressen  

Inget av de fyra riksintressen som beskrivs i avsnitt 6.2 påverkas negativt av de ansökta 

verksamheterna. Konsekvenserna av ansökta verksamheter på aktuella riksintressen 

bedöms vara försumbara. 

14.3 Avstämning mot skyddad natur 

14.3.1 Natura 2000-områden och naturreservat 

Effekter från sandutvinning i ansökt område 

Lokalen för ansökt sandutvinning ligger inom Natura 2000-området Nordvästra Skånes 

havsområde (avsnitt 6.3.1). Lokalen ligger inte inom, eller angränsar till, något 

naturreservat (avsnitt 6.3.2). 

Inom ramen för de maringeologiska undersökningar som har gjorts, har det konstaterats 

att inga topografiskt avskilda rev- eller sandbankstrukturer, det vill säga de naturtyper 

som berört Natura 2000-område är utpekat för, finns inom eller i anslutning till ansökt 

sandutvinningsområde (Bilaga 9 och 10). Effekter på fauna som området är utpekat för 

(fågel, säl och tumlare) behandlas i separata avsnitt ovan (avsnitt 11.2). Ansökt sand-

utvinningsområde utgör areamässigt cirka 0,5 ‰ av Nordvästra Skånes havsområde och 

störning kommer att ske en gång under en tioårsperiod. Ansökt sandutvinningsverksam-

het bedöms inte påverka utpekade arters gynnsamma bevarandestatus inom området. 

Sandutvinning i ansökt område bedöms inte påverka något av de skyddade områdena 

längs kusten. Den eventuella hydrauliska påverkan av sandutvinningen på kustområden 

har utretts i Bilaga 5. Ingen sådan påverkan förväntas ske. Eventuell grumling som kan 

ske vid sandutvinningsprocessen bedöms hinna sedimentera innan partiklarna når den 

skyddade naturen vid kusten (se avsnitten 6.3.1 och 6.3.2). Dessutom sker i aktuella 

kustområden stora sedimentrörelser på naturlig väg, i havet och från åar som mynnar vid 

de skyddade områdena, och habitaten är därmed anpassade till förhållanden där 

sediment flyttas, omlagras och sedimenterar (avsnitt 11.2.2 och Bilaga 2). 

  



  

   

 
 

99(116) 
 

BILAGA B – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH TEKNISK BESKRIVNING 

2019-08-16 

SAMRÅDSUNDERLAG 

STRANDFODRING OCH SANDUTVINNING I SKÄLDERVIKEN 

 

 

PO p:\1215\1220198\000\19 original\ansökan enligt miljöbalken\samrådsversion mkb+tb 2019-08-16\ängelholm strandfodring - samrådsversion av mkb+tb 
2019-08-16.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Effekter från strandfodring i ansökt område Havsbaden 

Naturreservatet och Natura 2000-området Ängelholms strandskog respektive Ängelholms 

kronopark som ligger strax söder om strandfodringsområdet i Havsbaden kommer inte 

direkt att beröras genom intrång men däremot kommer det indirekt beröras eftersom sand 

som läggs upp vid Havsbaden med tiden kommer att transporteras söderut och då via 

Ängelholms kronopark/Ängelholms strandskog.  

Att det tillförs sand inom Ängelholms kronopark/Ängelholms strandskog bedöms som 

positivt eftersom de värdefulla naturvärdena som finns här annars riskerar att gå förlorade 

då befintlig strand eroderas och flyttas allt längre upp i parkmiljön. Det finns internation-

ella exempel där strandfodring används i ett strikt naturvårdande och habitatssäkrande 

syfte för att bevara denna typ av naturmiljö (Robinson, Zepp and Shoudy, 2001). 

Ängelholms kronopark är utpekat för naturtyperna sandbankar, fem olika dyntyper samt 

lövsumpskog (avsnitt 6.3.1). Enligt senaste nationella bedömning (år 2019) av tillståndet 

för de naturtyper som omfattas av Art- och habitatdirektivet pekas dyner ut bland de 

naturtyper som har sämst bevarandestatus i landet (Naturvårdsverket, 2019b). Att skydda 

och förbättra förutsättningarna för naturtypen bedöms därför vara önskvärt. 

Miljökonsekvenserna för gällande Natura 2000-område och naturreservat från strand-

fodring i Havsbaden bedöms vara positiva. 

Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde ligger mellan cirka 600 – 1 600 m 

från kusten i Havsbaden, och strandfodringen bedöms inte medföra någon påverkan på 

detta område. 

Effekter från strandfodring i ansökt område Vejbystrand 

Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde ligger mellan cirka 600 – 700 m 

från kusten i Vejbystrand, och strandfodringen bedöms inte medföra någon påverkan på 

detta område. 

Natura 2000-området Bjärekusten och naturreservatet Stora Hults strand ligger cirka 700 

m norr om ansökt strandfodringsområde i Vejbystrand. Den sand som tillförs strand-

fodringsområdet kommer huvudsakligen att transporteras söderut. Inga konsekvenser, 

varken direkta eller indirekta, bedöms ske på dessa områden av verksamheten. 

Söder om Vejbystrand ligger naturreservatet Magnarps strandmarker. Området kommer 

inte beröras direkt av ansökt strandfodringsverksamhet, och sannolikheten för indirekt 

påverkan på området, genom sandtransport till området, bedöms som liten på grund av 

udden som skiljer Vejbystrand och Magnarps strandmarker åt. 

14.3.2 Strandskydd 

Sandutvinningsområde 

Sandutvinningen sker utanför strandskyddsområdena och påverkar därmed inte dessa 

områden. Inga konsekvenser bedöms därmed ske. 
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Strandfodringsområden 

Båda strandfodringsområdena ligger inom områden som är skyddade med strandskydd. 

Verksamheterna i strandmiljön strider mot strandskyddet och kräver dispens. Dispens 

från strandskyddet söks hos mark- och miljödomstolen i samband med föreliggande 

ansökan enligt miljöbalken. 

Konsekvenserna för strandskyddet bedöms vara försumbara. Det sker ett intrång i strand-

skyddet men intrånget är temporärt och medför att ytan för fri rörelse av människor och 

djur längs stranden bibehålls. 

14.4 Avstämning mot miljömål 

14.4.1 Avstämning mot nationella miljömål  

7 nationella miljömål bedöms vara av direkt eller indirekt betydelse för de ansökta 

verksamheterna. De aktuella miljömålen är: 

 

Begränsad klimatpåverkan 

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 

ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 

innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 

biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säker-

ställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige 

har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala 

målet kan uppnås.” 

 

Frisk luft 

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas.” 

 

 
 

 

Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 

bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 
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Hav i balans samt levande kust och skärgård 

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produk-

tionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust 

och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upp-

levelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation 

och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att 

en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 

skyddas mot ingrepp och andra störningar.” 

 

Levande skogar 

” Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 

kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” 

 

 

God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 

miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas.” 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 

hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas 

livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer 

ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 

bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha 

tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 

mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

 

En bedömning av hur ansökta verksamheter bidrar till uppfyllelsen av de aktuella 
nationella miljömålen presenteras i   
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Tabell 14-1. Underlag för analysen är de specifika miljöbedömningar som har gjorts i 

föregående avsnitt 0. Ansökta verksamheter bedöms utifrån följande tregradiga skala 

med tillhörande motivering: 

 Ja, alternativet bedöms bidra till att uppnå målet 

 Alternativet varken bidrar till eller försämrar möjligheterna att uppnå målet 

   Nej, alternativet bedöms försämra möjligheterna att uppnå målet 
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Tabell 14-1 Bedömning av hur ansökta verksamheter samt nollalternativet bidrar till uppfyllelsen av 
de sju nationella miljömål, som bedöms vara av direkt eller indirekt betydelse för de 
ansökta verksamheterna. Grön pil innebär att alternativet bedöms bidra till 
måluppfyllnaden, gul pil innebär att alternativet varken bedöms bidra till eller försämra 
möjligheterna att uppnå målet, röd pil innebär att alternativet bedöms försämra 
möjligheterna att uppnå målet. 

Miljömål Sandutvinning Strandfodring Havsbaden Strandfodring Vejbystrand 

Begränsad 

klimatpåverkan 
   

 

Motivering: under byggtiden sker det ett begränsat utsläpp av växthusgaser från 

sandutvinningsfartyg och maskiner. Utsläppen är dock temporära och så begränsade 

att de varken bedöms bidra till eller motverka miljömålet. 

Frisk luft 
   

 

Motivering: under byggtiden sker det ett begränsat utsläpp av avgaser från 

sandutvinningsfartyg och maskiner. Utsläppen är dock temporära och så begränsade 

att de varken bedöms bidra till eller motverka miljömålet. 

Levande sjöar och 

vattendrag 
   

 

Motivering: Rönne å ligger strax norr om verksamhetsområdet vid Havsbaden i 

Ängelholm. De ansökta verksamheterna bedöms inte påverka ån. 

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

   

 

Motivering: sandutvinnings- och strandfodringsverksamheten bedöms medföra viss 

temporär negativ påverkan på den bottenlevande biologin inom de direkt påverkade 

områdena. Genom den pågående erosionen riskerar stranden och dess värde för 

flora, fauna och rekreation att gå förlorade. Trots temporär negativ påverkan, bedöms 

verksamheten totalt sett vara positiv för miljömålet. 

Levande skogar 
   

 

Motivering: strandskogarna som växer på och bakom sanddynerna skyddas vid 

strandfodring och därmed främjas målet.  

God bebyggd 

miljö 
   

 

Motivering: eftersom sanddynerna, och det skydd de ger mot översvämning, skyddas 

minskar risken för negativa konsekvenser för närliggande bebyggelse och miljömålet 

främjas.  
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Miljömål Sandutvinning Strandfodring Havsbaden Strandfodring Vejbystrand 

Ett rikt växt- och 

djurliv 
   

 

Motivering: vid sandutvinning och strandfodring sker en negativ påverkan under en 

begränsad tid men då flora och fauna är anpassad till en föränderlig kustmiljö bedöms 

dessa effekter vara kortvariga och reversibla. Samtidigt bevaras sanddynerna och 

bakomliggande naturmiljö genom strandfodringen. Verksamheten bedöms varken 

främja eller motverka miljömålet. 

 

14.5 Avstämning mot miljökvalitetsnormer för vatten 

14.5.1 Ramdirektivet för vatten 

De ansökta verksamheterna påverkar inte vattenförekomsten Skäldervikens kemiska 

status, eftersom verksamheterna inte bidrar med några utsläpp av prioriterade ämnen. 

Ansökta verksamheter bedöms heller inte påverka de bedömda ekologiska kvalitets-

faktorerna växtplankton, syrgasförhållanden, näringsämnen, konnektivitet och hydro-

grafiska villkor (avsnitt 6.5.1). Ljusförhållandena i förekomsten kan komma att påverkas 

av grumling både vid sandutvinningsverksamheten och strandfodringsverksamheterna, 

men effekterna kommer vara lokala och tidsbegränsade. Bottenfaunan i sandutvinnings-

området kommer att påverkas negativt av ansökt sandutvinningsverksamhet, men för-

väntas återhämta sig relativt snabbt (avsnitt 11.2.2). Ytan av ansökt sandutvinnings-

område utgör knappt 0,3 % av hela vattenförekomstens yta, och påverkansområdet 

kommer vara lokalt och inte påverka vattenförekomsten i sin helhet. Ansökt sand-

utvinningsverksamhet kommer också att påverka det morfologiska tillståndet inom 

sandutvinningsområdet, som hör till vattenförekomsten. För att det morfologiska 

tillståndet i en förekomst ska bedömas ha hög status, får högst 5 % av ytvatten-

förekomstens yta avvika väsentligt från den bedömda kvalitetsfaktorns referens-

förhållande. Eftersom ansökta verksamheter påverkar knappt 0,3 % av vattenföre-

komstens yta, bedöms förekomstens morfologiska status inte riskeras. 

Ansökta verksamheter bedöms sammantaget inte påverka vattenförekomsten Skälder-

vikens ekologiska och kemiska status, och inte heller möjligheterna för förekomsten att 

uppnå beslutade miljökvalitetsnormer. 

14.5.2 Havsmiljödirektivet 

Tabell 14-2 sammanfattar den bedömda påverkan från ansökta verksamheter på aktuellt 

havsområde baserat på relevanta indikatorer och MKN för kustvatten enligt HVMFS 

2012:18 (Havs- och vattenmyndigheten, 2012).  

Sammanfattningsvis bedöms endast två indikatorer beröras av ansökta verksamheter: 



  

   

 
 

105(116) 
 

BILAGA B – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH TEKNISK BESKRIVNING 

2019-08-16 

SAMRÅDSUNDERLAG 

STRANDFODRING OCH SANDUTVINNING I SKÄLDERVIKEN 

 

 

PO p:\1215\1220198\000\19 original\ansökan enligt miljöbalken\samrådsversion mkb+tb 2019-08-16\ängelholm strandfodring - samrådsversion av mkb+tb 
2019-08-16.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Vid en eventuell olycka hos de arbetsmaskiner med vilka sandutvinning och sandfodring 

utförs, skulle ett mindre utsläpp av olja och/eller oljeliknande produkter kunna ske. Det 

eventuella oljeutsläppet hade varit obetydligt i sammanhanget och den eventuella 

påverkan på MKN bedöms vara obetydligt. 

Sandutvinnings- och strandfodringsarbetet i ansökta verksamheter kommer medföra 

förhöjda ljudnivåer i aktuellt havsområde. Störningen kommer vara tidsbegränsad och 

ljudnivåerna kommer inte vara direkt skadliga för de marina däggdjuren i havsområdet. 

Skadeförebyggande åtgärder kommer utföras för att säkerställa att möjlig indirekt 

påverkan på marina däggdjur under arbetsperioden blir minimal.  

Tabell 14-2 Bedömd påverkan från ansökta verksamheter på aktuellt havsområde enligt 
Havsmiljöförvaltningens indikatorer för relevanta miljökvalitetsnormer för kustvatten 
enligt HVMFS 2012:18 (Havs- och vattenmyndigheten, 2012).  

Miljökvalitetsnorm Indikator Bedömd påverkan på 

måluppfyllelse 

B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som 

tillförs genom mänsklig verksamhet 

får inte orsaka negativa effekter på 

biologisk mångfald och ekosystem.  

B.2.1 Skaltjocklek hos ägg 

från havsörn 

Aktuellt havsområde ligger inte inom 

berört förvaltningsområde 

B.2.2 Antal och volymer av 

upptäckta olagliga eller 

olycksrelaterade utsläpp 

av olja och oljeliknande 

produkter 

Ansökta verksamheter skulle indirekt 

kunna ha en negativ påverkan på 

måluppfyllelsen om olycksrelaterat 

utsläpp sker från arbetsmaskiner. Den 

eventuella påverkan bedöms vara 

obetydlig. 

B2.3 Effekter av organiska 

tennföreningar på snäckor 

(imposex) 

Berörs inte av ansökta verksamheter 

C.1 Havsmiljön ska vara fri från 

avsiktligt nyutsatta eller flyttade 

främmande arter och stammar, samt 

främmande arter spridda på annat 

sätt genom mänsklig verksamhet, 

som riskerar att negativt påverka 

den genetiska eller biologiska 

mångfalden eller ekosystemets 

funktion. 

C.1.1 Trend för 

introduktioner av nya 

främmande arter 

Berörs inte av ansökta verksamheter 

C.3 Populationerna av alla naturligt 

förekommande fiskarter och skaldjur 

som påverkas av fiske har en 

ålders- och storleksstruktur samt 

C.3.1 Fiskeridödlighet Berörs inte av ansökta verksamheter 

C.3.2 Lekbiomassa för alla 

kommersiellt nyttjade 

bestånd 

Ansökta verksamheter bedöms inte 

påverka fiskbestånden i aktuellt 

havsområde (se avsnitt 11.2.3)  
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Miljökvalitetsnorm Indikator Bedömd påverkan på 

måluppfyllelse 

beståndsstorlek som garanterar 

deras långsiktiga hållbarhet.  

C.3.3 Hållbart nyttjande av 

nationellt förvaltade fisk- 

och skaldjurspopulationer 

Berörs inte av ansökta verksamheter  

C.4 Förekomst, artsammansättning 

och storleksfördelning hos 

fisksamhället ska möjliggöra att 

viktiga funktioner i näringsväven 

upprätthålls.  

C.4.1 Storleksstruktur i 

fisksamhället i utsjövatten 

Aktuellt havsområde ligger inte inom 

berört förvaltningsområde 

C.4.2 Storleksstruktur hos 

nyckelart av fisk i 

kustvatten - torsk 

Ansökta verksamheter bedöms inte 

påverka fiskbestånden i aktuellt 

havsområde (se avsnitt 11.2.3)  

C.4.3 Storleksstruktur hos 

nyckelart av fisk i 

kustvatten - abborre 

Aktuellt havsområde ligger inte inom 

berört förvaltningsområde 

E.1 Havsmiljön ska så långt som 

möjligt vara fri från skräp.  

E.1.1 Mängd skräp på 

referensstränder 

Berörs inte av ansökta verksamheter. 

Ansökta verksamheter bidrar inte med 

skräp.  

E.1.2 Mängd skräp på 

havsbotten 

Berörs inte av ansökta verksamheter. 

Ansökta verksamheter bidrar inte med 

skräp. 

E.2 Mänskliga verksamheter ska 

inte orsaka skadligt impulsivt ljud i 

marina däggdjurs 

utbredningsområden under 

tidsperioder då djuren är känsliga för 

störning.  

Indikatorer saknas Sandutvinnings- och 

strandfodringsarbetet i ansökta 

verksamheter kommer medföra 

förhöjda ljudnivåer i aktuellt 

havsområde. Störningen kommer vara 

tidsbegränsad och skadeförebyggande 

åtgärder ska utföras för att säkerställa 

att påverkan på marina däggdjur under 

arbetsperioden blir minimal.  
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15 Miljöeffekter vid nollalternativ 

15.1 Miljöeffekter vid nollalternativ 1 

Nollalternativ 1 innebär att ansökta verksamheter inte sker: inget erosionsskydd anläggs 

längs de aktuella stränderna, och ingen sandutvinning utförs. Erosionen i området tillåts 

fortgå och kustlinjen fortsätter dra sig tillbaka inåt land. Stormar kan på sikt komma att 

bryta igenom sanddynerna och orsaka översvämning av bakomliggande bebyggda 

områden. Både erosion och översvämningar bedöms på sikt komma att leda till att 

byggnader och infrastruktur skadas, vilket både är en säkerhets- och ekonomisk risk. 

SGI:s kustsårbarhetsindex pekar ut områden vid Havsbaden som områden med hög 

sårbarhet för bakomliggande samhällsviktig verksamhet, såsom järnväg och reningsverk. 

Erosionssituationen förväntas på längre sikt förvärras ytterligare av den globala klimat-

förändringen och stigande havsnivåer. 

På kort sikt innebär utebliven strandfodring att sandstränderna riskerar att minska i 

utbredning med negativa konsekvenser för badturism och rekreationsmöjligheter i 

Ängelholms kommun. Dynlandskapet liksom de grunda sandbottnar som finns idag, är 

förutom värdefulla rekreationsområden även värdefulla naturområden och viktiga habitat. 

Grunda sandbottnar utgör exempelvis födosöksområden och uppväxtplatser för vissa 

fiskarter. Som en följd av den fortgående erosionen och det faktum att bakomliggande 

bebyggelse och infrastruktur hindrar stränderna i Havsbaden och Vejbystrand från att 

vandra inåt land, kommer habitaten sakta att påverkas negativt och kan på sikt gå 

förlorade utmed vissa sträckor. Som ett resultat blir påverkan på naturmiljön negativ. 

Nollalternativet innebär ingen förändring för eventuella marinarkeologiska värden i det 

aktuella sandutvinningsområdet. Nollalternativet kan komma att medföra att det vrak som 

är beläget på stranden söder om Råbocka på sikt kan komma att spolas ut i havet då 

strandlinjen retarderar. Områdets geomorfologiskt dynamiska karaktär innebär att 

eventuella marinarkeologiska värden kontinuerligt riskerar att överlagras av sediment 

eller spolas iväg som en följd av sandförflyttningar och vågrörelser i området. 

Kulturmiljöområdet Ängelholm bedöms påverkas negativt av nollalternativ 1, den 

bakåtdragande strandlinjen bedöms påverka både Klitterhus och kronoparken negativt. 

Nollalternativet bedöms inte medföra någon påverkan på kulturmiljön i Vejbystrand. 

Naturreservatet och Natura 2000-området Ängelholms strandskog/Ängelholms kronopark 

bedöms påverkas negativt av nollalternativet med tiden, eftersom de värdefulla 

naturvärden som stranden och sanddynerna håller kommer bli mindre över tid. 

Nollalternativet bedöms inte medföra någon påverkan på de naturreservat och Natura 

2000-områden som ligger i närheten av Vejbystrand 

Ingen påverkan på eller konsekvenser för riksintressena sker i närtid. På sikt kan 

nollalternativet medföra en viss negativ påverkan på riksintressena för friluftsliv respektive 

rörligt friluftsliv, då stränderna kommer att minska i omfattning. 
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Nollalternativ 1 bedöms inte medföra någon påverkan på beslutade miljökvalitetsnormer 

för vatten. En bedömning av hur nollalternativet bidrar till uppfyllelsen av de aktuella 

nationella miljömålen presenteras i Tabell 15-1. Det varken bidrar till eller motverkar 

miljömålen begränsad miljöpåverkan, frisk luft, levande sjöar och vattendrag och ett rikt 

växt- och djurliv. Alternativet bedöms motverka måluppfyllnaden av miljömålen hav i 

balans samt levande kust och skärgård, levande skogar och god bebyggd miljö. 

Tabell 15-1 Bedömning av hur nollalternativ 1 bidrar till uppfyllelsen av de sju nationella miljömål, 
som bedöms vara av direkt eller indirekt betydelse för ansökta verksamheter. Grön pil 
innebär att alternativet bedöms bidra till måluppfyllnaden, gul pil innebär att alternativet 
varken bedöms bidra till eller försämra möjligheterna att uppnå målet, röd pil innebär 
att alternativet bedöms försämra möjligheterna att uppnå målet. 

Miljömål Nollalternativ 1:s bidrag till måluppfyllnaden  

Begränsad 

klimatpåverkan 
 

 

Motivering: det sker ingen verksamhet i nollalternativet och miljömålet bedöms 

varken bidras till eller motverkas. 

Frisk luft 
 

 

Motivering: det sker ingen verksamhet i nollalternativet och miljömålet bedöms 

varken bidras till eller motverkas. 

Levande sjöar och 

vattendrag 
 

 

Motivering: i nollalternativet riskerar havet att tränga igenom sanddynerna vid 

Havsbaden och påverka Rönne ås hydromorfologi vid dess utlopp i 

Skälderviken. 

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

 

 

Motivering: i nollalternativet eroderas stranden med tiden bort vilket motverkar 

miljömålet. 

Levande skogar 
 

 

Motivering: i nollalternativet riskerar strandskogarna att försvinna då sand-

dynerna med tiden eroderas bort och skogen inte kan retirera i takt med 

stranden. I nollalternativet motverkar miljömålet. 
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God bebyggd miljö  

 

Motivering: i nollalternativet riskerar närliggande bebyggelse att svämmas över 

vid storm och miljömålet motverkas. 

Ett rikt växt- och djurliv  

 

Motivering: i nollalternativet sker en naturlig förändring av kustlandskapet vilket 

främjar miljömålet men då dynhabitaten inte kan flytta med strandlinjen på 

grund av bakomliggande infrastruktur och bebyggelse motverkas även 

miljömålet. 

 

15.2 Miljöeffekter vid nollalternativ 2 

Nollalternativ 2 innebär att en alternativ skyddsmetod för erosion appliceras i området för 

att skydda stränder och bakomliggande infrastruktur och bebyggelse. 

I avsnitt 4.3.1 presenterades alternativa skyddsmetoder, som utretts inom ramen för 

alternativutredningen, och för- respektive nackdelar för de olika metoderna listas 

kortfattat. Generellt kan sägas att hårda skyddsmetoder riskerar att medföra ökad erosion 

på nedströmssidan av åtgärderna. Lösningar som innebär att kustlinjen säkras genom 

någon typ av skoning riskerar därtill att medföra att erosionen av själva stranden framför 

åtgärden ökar. 

Hårda skydd medför generellt stor påverkan på den naturliga miljön i ett sandstrands-

område, genom att introducera sten- eller betonglösningar i en naturligt sandig miljö. 

Andra studerade skyddsmetoder (avsnitt 4.3.1) bedöms bland annat medföra större 

konsekvenser för miljön, inte i tillräcklig omfattning kunna skydda de värden som avses 

skyddas samt medföra en större ekonomisk kostnad.  
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16 Samlad bedömning 

En sammanställning av de specifika miljöbedömningar som görs i avsnitt 0 visas i  

Tabell 16-1. För motiveringar och grad av påverkan, se avsnitt 11. Sammanställningen 

visar huruvida de ansökta verksamheterna, liksom nollalternativ 1, bedömts resultera i 

positiva, negativa eller inga nämnvärda konsekvenser. Pilarna i tabellen motsvarar 

följande bedömning: 

 Alternativet bedöms resultera i positiva konsekvenser 

 Alternativet bedöms inte resultera i nämnvärda konsekvenser 

 Alternativet bedöms resultera i negativa konsekvenser 

 
Tabell 16-1 Sammanställning av specifika miljöbedömningar. Grön pil markerar att alternativet 

bedöms resultera i positiva konsekvenser, gul pil markerar att alternativet inte 
bedöms resultera i nämnvärda konsekvenser och röd pil markerar att alternativet 

bedöms resultera i negativa konsekvenser.  

Specifika miljöbedömningar Sandutvinning 
Strandfodring 
Havsbaden 

Strandfodring 
Vejbystrand 

Nollalternativ 

Effekter kopplade till risk och säkerhet  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på yrkesfiske och sjöfart  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på rekreation  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på marin vegetation och bottenfauna  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på fågel  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på säl  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på tumlare  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på fisk  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på vatten  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på kust  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på bottenströmmar och sandtransport  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på mark, jord och luft  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på klimatet  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på landskapet  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på bebyggelse  
 

 
 

 
 

 
 

Effekter på kulturmiljö  
 

 
 

 
 

 
 

 

Det bedöms sammanfattningsvis att risk för påtaglig skada på natur- och kulturvärden 

antingen inte föreligger (fågel, fisk, Natura 2000-naturmiljötyper), samt att det finns goda 

möjligheter att risken för negativ påverkan kan minimeras genom skyddsåtgärder med 

beaktande av den skyddsvärda artens ekologi och beteende. Samtliga ansökta verksam-

heter bedöms vara reversibla, det vill säga om verksamheterna avbryts eller inte upp-

repas längre fram i tiden, så kommer naturtillståndet i sandutvinningsområdet såväl som i 

strandfodringsområdena att återgå till situationen före genomförandet. 



  

   

 
 

111(116) 
 

BILAGA B – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH TEKNISK BESKRIVNING 

2019-08-16 

SAMRÅDSUNDERLAG 

STRANDFODRING OCH SANDUTVINNING I SKÄLDERVIKEN 

 

 

PO p:\1215\1220198\000\19 original\ansökan enligt miljöbalken\samrådsversion mkb+tb 2019-08-16\ängelholm strandfodring - samrådsversion av mkb+tb 
2019-08-16.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

17 Kontrollprogram 

Syftet med ett kontrollprogram är att visa hur villkor, föreskrifter och förordningar som 

gäller för verksamheten uppfylls samt beskriver kontrollen av övriga parametrar som 

behöver följas upp. 

Ett kontrollprogram avses tas fram i samråd med tillsynsmyndighet. Kontrollprogrammet 

avses vara gemensamt för tillståndet enligt kontinentalsockellagen och det eventuella 

tillståndet enligt miljöbalken. Antal och läge av slutliga kontrollpunkter för övervakning av 

verksamhetens miljöpåverkan fastställs inom kontrollprogrammet efter föreliggande 

tillståndsprövning. 

I tillståndet enligt kontinentalsockellagen (Bilaga 14) framgår de krav på kontroller som 

ställts avseende sandutvinningen inom ramen för den lagstiftningen. Sökanden bedömer 

omfattningen av de där kravställda kontrollerna som rimliga även avseende ett eventuellt 

tillstånd enligt miljöbalken. Kontrollerna avseende sandutvinningen kommer att 

kompletteras med kontroller kopplade till strandfodringen. 
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1. Allmänt 

På uppdrag av Sweco Environment har Marin Miljöanalys AB utfört bottenundersökning 
i Skälderviken, ca 6 km väster om Ängelholm. Undersökningen har utförts som 
batymetrisk kartering med multibeamekolod för att fastställa aktuella djup, topografi och 
geomorfologi, side scan sonar-mätning för identifiering av ytgeologi, samt 
djuppenetrerande boomer-seismik för kartering av lagerföljd och lagermäktighet. 
Bottenundersökningens huvudsakliga syfte var att identifera och kartlägga områden med 
sand med avseende på utbredning och mäktighet. Utöver hydroakustisk undersökning 
utfördes även ytprovtagning i syfte att verifiera tolkade geologiska enheter. Underlaget 
kommer att ligga till grund för planerad santäktsverksamhet och strandfodring. 

2. Sjömätningsområde 

Sjömätningsområdet var initialt planerat efter befintlig maringeologisk jordartskarta från 
SGU. I fält kunde det dock konstateras att sandområdena inte var lika omfattande som i 
befintligt underlag, varför några lång-linjer karterades över ett större område i 
Skälderviken. Efter analys koncentrerades mätningarna till ett ca 4 km2 stort område som 
bedömdes vara mest intressant för fördjupade  mätningar och analys. 

 
 

 

 

 

 

Fig 1. Undersökningsområde, Skälderviken, med initiala linjer för att detektera områden med sand. 
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3. Tider 

Mätarbetet utfördes under juni-augusti 2015. 

4. Koordinatsystem 

Koordinatsystem för gällande arbete är Sweref 99 TM. (RTK-mätning sker i Sweref 99 
Lat Lon). 

5. Geoidmodell 

Referensnivå är RH2000. För beräkning av GPS-höjd användes Swen08 RH2000. 

6. Bestämning av referensnivå och vattenstånd 

6.1           Mätningen redovisas i Medelvattenyta 2015.  

6.2           För multibeamekolodningen har GPS-höjd använts. Det beräknade     
 vattenståndet utgår från relationen mellan RH2000 och SMHIs 
 framräknade modell för medelvattenyta: MVY2015=0,076 i RH2000. 

7. Positioneringsmetod 

Positionering har utförts med en Novatel Propak V3 med nätverks-RTK från Swepos. 

8. Fixpunkter 

Inga fixpunkter har använts. 

9. Metodbeskrivning 

Multibeamekolodning 
För den batymetriska undersökningen användes ett kongsberg EM3002 Dual Head 
multibeamekolod. Systemet består av vinkelmonterade sonarhuvuden med totalt 508 
individuella strålar. Multibeamekolodningen ger en högupplöst avbildning av botten 
med en stor djupnoggranhet vilket möjliggör identifiering av till exempel bottentyp, 
stenar, vrak och ledningar. Datan samals in med hjälp av mjukvaran SIS Seafloor 
Information System, vilket möjliggör realtidsgriddning. Detta  innebär att en 3d-modell, 
vilken visualiserar djup och topografi av bottenytan byggs upp i realtid. Detta medför att 
exempelvis vrak, ledningar eller andra för projektet viktiga detaljer kan detekteras och 
behandlas direkt, samt att den fortsatta linjeplaneringen kan effektiviseras utifrån vilken 
typ av information man vill lägga störst vikt på. I detta fall avfärdades områden som inte 
direkt kunde identifieras som sand.  
 
Side Scan Sonar 
Side Scan Sonar-undersökningen utfördes med en SonarBeam Ti150 med frekvensen 
400 respektive 900 kHz. Side scan mättes simultant med multibeam i syfte att detektera 
områden med sand.  
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Marin reflektionsseimik 
 
Den seismiska undersökningen utfördes med ett boomer-system av typ C-boom. Valet av 
boomersystemet grundades på önskemål om upplösning och penetration som rimligtvis 
kunde garantera bestämning av olika sandhorisonter inom större delen av mätområdet. 
Metoden och valt system möjliggör vid rimligt normala sedimentförhållanden, 
penetration genom lösa och fasta leror, organogena sediment, silt, sand och grus ned till 
hårdbotten såsom berg och morän. Även möjliggörs i förekommande fall penetration 
genom tippmassor etc. 
För bestämning av sandmäktighet har preliminära ljudhastigheter för olika i området 
detekterade sedimenttyper använts (se tabell 1). Tabellen kan användas som lathund där 
listade utbredningshastigheter enbart är riktvärden baserade på statistik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Ljudhastigheter. 

 
Översiktlig systemkonfiguration: 
 
Ljudkällan bestod av en paravanmonterad boomer som genererar ljudpulser i vattnet 
med hjälp av plattmembran. Spänning matas genom högvoltsledning från generator 
ombord på R/V Ranja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 2. Boomer och hydrofon.                         Figur 3. Schematisk bild över bogsering  
                               av Boomer och hydrofon. 

 
 
 

 

Material 

Preliminär 

Ljudhastighet, 

m/s 
Postglacial lera  
Glacial lera  
Glacifluvialt mtrl. allm.  
Morän ospec.  
Kristallint Berg ospec. 
 

1500 
1600 
1800 
1900 
>3000 
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Mottagaren utgjordes av en 8-elements högfrekvenshydrofon. 
Ljudkälla och mottagare bogserades parallellt c:a 30 m akter om mätfartyget och med c:a 
5-10 m separation. 
 
Styr- och datainsamlingssystem ombord samlar in data och visar den 
preliminärprocesserade seismiska profilen on-line tillsammans med positioneringsdata 
och trackplot.  
Mätutrustning och fartyg positionerades med RTK-DGPS. 
 
 
Provtagning 
Provtagning utfördes som verifieringsprovtagning med Van Veen-huggare för 
geoklassning av ytsediment, samt för verifiering av seismiska tolkningar. 
 
 

10. Resultat 

 
Batymetri och morfologi 
Djupen inom undersökt område varierar mellan ca 8 till 12,5 meter. De grundaste 
partierna återfinns i områdets sydöstra del, medan största djup återfinns i nordväst. 
Området visar mycket små lokala topografiska skillnader med en liten 
geomorfologisk variation. I områdets södra delar finns ett distinkt mönster som 
påminner om delar av större sand/grusrevlar och antas vara en effekt av pågående 
sedimenttransport/ersosion. Om fenomenet är pågående eller har uppstått för en 
längre tid sedan kan inte fastställas i nuläget men ett rimligt antagande är att det 
förekommer sedimenttransport från SO till NV. Antagandet bygger på revlarnas 
form då den brantare sida vetter mot NV. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Sand/grus-avsättningar i områdets södra delar. Formen indikerar en sedimenttransport i            
   NV  riktning. 
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Under mättillfället blåste det mycket med hög våghöjd som följd. Förhållandet skulle 
normalt leda till avbrutna mätningar på grund av bristande datakvalitet. I detta fall, 
då syftet var att kartlägga sand, utfördes mätningen ändå med något sämre 
datakvalitet som konsekvens. Kvaliten är emellertid fullgod för att uppfylla syftet 
med undersökningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   Figur 5. Översikt, batymetri, Skälderviken. 
 

Batymetri redovisas på ritning: 550-1504_01, A1, skala 1:5000 
 
 
Ytgeologi 
Ytgeologin i området karraktäriseras i huvudsak av sand. Sanden sträcker sig från 
SO till NV och löper genom mitten av området. I norra respektive södra delens 
ytterkanter återfinns block och sten på ytan, vilket också avgränsar området från 
finare material, lera/silt som återfinns precis utanför presenterad undersökningsyta. 
Ytnära lera och silt ökar även i nord-västlig riktning. I södra delen, i anslutning till 
”revlarna”, återfinns grövre material såsom grovsand och grus. 
Samtolkning mellan side scan sonar, backscatter och seismik har resulterat i ett 
område med 3 klasser: 
 
- Sand och finsand 
- Siltig sand, sand och grus 
- Sand, silt med block och sten 
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Figur 6. Ytgeologi inom undersökt område. 

 
Ytgeologi redovisas på ritning: 551-1504_02, A1 skala 1:5000 
 
Boomer-seismik 
 
Vid utförda seismiska mätningar konstateras att penetration och upplösning blivit 
enligt förväntan. Geologiska horisonter av olika karaktär har kunnat följas i samtliga 
profiler. Seismiken kördes i rutnät om cc 50 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Seismiklinjer i rutnät med cc 50 meter. 
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Resultatet av seismiken visar att området omfattas av en tidigare å-fåra med huvudsaklig 
sträckning åt nordväst. Detta är rimligen en förlängning av Vege- eller Rönne å, då 
vattenytan var lägre och erosion genom befintligt landskap möjliggjordes. Bilden nedan 
visar strömfårans djupaste del plottad på befintlig bottenyta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Å-fåra, vilken löper genom området. 

 
Identifierad å-fåra är i huvudsak eroderad ur glacial lera. Den geofysiska signalen 
indikerar att botten av åfåran utgörs av ett material av grövre friktion blandat med 
finmaterial. Detta material återfinns i områdets södra respektive norra del som 
ytsediment (blått område i figur 7). Den huvudsakliga strömfåran består av sand-finsand 
(gult område i figur 7 & 9) med tydliga spår av clinoform sand på respektive strandsida 
(det orangea området i figur 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Seismisk tvärprofil av å-fåran. 
 

Sand/Finsand 

Clinoform sand 

Friktionsmaterial 

Glacial lera 

Berg 

Grövre 
friktionsmaterial 
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Provtagning 
 
För verifiering av ytgeologisk och seismisk tolkning utfördes provtagning med Van 
Veen-grabber på utvalda positioner i området. Positionerna fastställdes efter analys av 
seismiska profiler, där provtagning utfördes där djupare liggande lager framträder som 
ytsediment. Kornstorleksfördelning och provtagningsplan redovisas i bilaga 4. 
 
 
Slutsatser 
 
Det gula området i figur 7 och 9, dvs å-fårans mitt, bedöms som det lämpligaste området 
för sandtäktsverksamhet. Bedömningen bygger på att mätningen visar en relativt 
homogen sammansättning av sand, samt att avstånd i plan till grövre avsättningar såsom 
grus, sten och block blir som mest avgränsad. Det orangea och blåa området i figur 7 och 
9  bör rimligen också kunna användas till viss del. Dock finns avsnitt där mäktigheten är 
relativt liten, vilket därmed innebär en ökad risk att få med oönskat material. Materialet i 
respektive karterad enhet har verifierats med provtagning, se bilaga 4. 
 
Beräkningar 
 
Den totala ytan som bedöms intressant är ca 1,3 km2 stor och har en total volym om 3,9 
miljoner m3 sand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 10. Totala ytan där sanduttag bedöms som möjlig. Siffrorna anger sandlagrets mäktighet. 
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11. Utrustning 

 

11.1 Ekolod 
 
Kongsberg EM3002 Dual Head, monterade med 40º vinkel mot lodlinjen. 
 
Datadensitet: 2 x 254 ljudstrålar. Datadensitet vid normal körning på 20m 
mätdjup är ca 15 träffar / m². 
Pingrate: Upp till 40Hz 
Mätfrekvens: 293–307 kHz 
Mätbredd: Upp till 190º 
Strålbredd: 1,5º 

 
Figur 11. Ekoloden är monterade tillsammans med gyro och ljudhastighetssensor. 

11.2 Positionering 
 
GNSS-mottagare:   Novatel ProPak V3 med n-RTK via Internet / NMT 
Antenn:   Novatel GPS-702 GGL 
Internet:   Gateway 35 – modem med båtantenn 
Noggrannhet:  horisontellt: 1cm + 1ppm. 
    vertikalt: 2cm  
 

11.3 Gyro 
 
Ixsea Octans III Subsea, Model 100 
Noggrannhet:  Roll & Pitch 0,01º 
    Heave  0,05m eller 5% av amplituden 
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11.4 Heading 
 
Ixsea Octans III Subsea, Model 100 
Noggrannhet:  Heading 0,1º * sec(lat) ≈ 0,18º för 57º latitud 
 

11.5 Ljudhastighetsmätare – profil 
 
Reson SVP 15 
Noggrannhet:  0,25 m/s 
 

11.6 Ljushastighetssensor – online 
 
Valeport Mini-SVS 
Noggrannhet:  0,06 m/s 
 

11.7 Side Scan Sonar 
 
DSME S-150A 
Mätfrekvens 400kHz / 900kHz 
 

11.8 Bottenpenetrerande lod 
 
C-Boom 
Källa:   Boomer 0,8-1,7 kHz 
Mottagare:  Streamer 8 elements högfrekvenshydrofon 

11.9 Bottenprovtagare 
 
Van Veen 6L 
 

12. Metoder för kalibrering och kontroll av sensorer 

12.1 Multibeam 
 
Multibeamsystemet kalibreras var gång något ingående instrument har monterats 
på nytt eller minst en gång om året.  
Rollkalibrering görs genom att köra två mätlinjer i samma spår, men i motsatt 
riktning över en slät botten. 
Pitchkalibrering görs genom att köra två mätlinjer i samma spår, men i motsatt 
riktning över en slänt. 
Headingkalibrering görs genom att köra två parallella linjer i samma körriktning 
på var sida om ett objekt. 
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Latencykalibrering görs genom att köra två linjer i samma spår men med olika 
hastighet över ett objekt. 
 
 

12.2 Offseter 
 
Ekolod och gyro sitter monterade på en aluminiumplatta. Deras inbördes 
positioner mäts in var gång förändringar görs i systemet. GPS-antennens position 
i förhållande till gyrot mäts in vid varje mobilisering. Ekolodens djup under 
vattenytan mäts in före och efter mätning. 
 

12.3 Positionering 
 
Positioneringsutrustningen mäts in mot känd fixpunkt för att fastställa 
noggrannhet i plan och höjd. Detta utförs minst en gång om året. 
 

12.4 Ljudhastighet 
 
De uppmätta värdena från ljudhastighetsprobe och online-sensor jämförs 
kontinuerligt med varandra.  
 

12.5 System 
 
Kontroll av systemet som helhet görs genom mätning av känd bottenplatta i 
Göteborgs skärgård. Detta görs normalt en gång per år. 

13. Mjukvara 

13.1 Positionering:    Cartesia Locator / Global Mapper 12 

13.2 Insamling  
 Multibeam:   Kongsberg SIS, 3.9.2. 
 Side scan sonar:   RealScan 7.3.2. 
 Bottenpenetrerande lod:  MDCS 

13.3 Sensoreditering multibeam:  Caris Hips & Sips 6.1. 

13.4 Datarensning multibeam:  Caris Hips & Sips 6.1. 

13.5 Kvalitetsanalys, datagranskning 
 Multibeam:    Caris Hips & Sips 6.1. 
 Side scan sonar:  Postscan 7.3.2 / Chesapeake 
 Bottenpenetrerande lod: GeoSuite AllWorks 2.5 
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14. Metoder för mätning och efterprocessering 

14.1 Rådataformat för multibeamdata är .all, Kongberg standard. Dessa filer 
innehåller förutom ekolodsdatan även attityddata och positioneringsdata. 
Ljudhastighetsdata sparas som .svp, Reson standard. Positioneringsdata sparas 
som textfil med datan i NMEA 0183-format. 
 Rådataformat för side scan sonar är .xtf 
 Rådataformat för bottenpenetrerande ekolod är .sgy 

14.2 Sensoreditering 
 
Attityddata och positioneringsdata granskas i Caris Hips 6.1. Dålig data tas bort. 
 

14.3 Filkonvertering 
 
Ljudhastighetsprofilen konverteras från .svp-format till .asvp-format. Ingen övrig 
filkonvertering sker. 
 

14.4 Ljudhastighet 
 
Ljudhastighetens kvalitet kontrolleras i Caris Hips. Caris Hips har flera 
beräkningsmodeller för tillämpning av ljudhastighet. Vid behov räknas datan om 
med annan modell. 
 

14.5 Vattenstånd/GNSS-höjd 
 
GPS-höjd beräknas i Caris Hips utgående från datagrammet EM-height som 
applicerar systemets offseter. Därefter medelvärdesbildas GPS-höjden i ett 
separat program över ett tidsintervall om 5-10 minuter. Kortare tidsintervall 
används vid strandnära mätningar samt i estuarier. Det beräknade vattenståndet 
jämförs med referensdata innan det återimporteras i Caris Hips. 
 

14.6 Manuell datarensning 
 
All data granskas i 3D-editor i Caris Hips. Spikar tas bort. Grunda punkter förses 
med en speciell flagga (designated sounding) 
 

14.7 Automatisk datarensning 
 
Den automatiska datarensningen fokuserar främst på att eliminera systematiska 
fel i mätningen. Då dessa kan variera mellan mätningar finns ingen fastlagd 
standard för filter, utan dessa provas ut speciellt för varje mätning.  
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14.8 Backscatter 
 
Backscatterdata beräknas i Caris Hips och slutbehandlas i Global Mapper 12. För 
bästa kvalitet bör backscatterdata alltid jämföras med geologiska prover eller 
foton av botten. 
 
 
 

14.9 Export till leveransformat 
 
Djupdata för leverans exporteras från Caris Hips. Vid behov sker blankning av 
kantdata i Global Mapper 12. Kartor görs i Surfer 10. 
 

15. Online-kontroll av sensorer och data 

15.1 Horisontell position: 
 
Monitorering av kvalitetsnivå i Cartesia Locator och Kongberg SIS 3.9.2. 
 

15.2 GNSS-höjd: 
 
Monitorering av GNSS-höjd i Kongsberg SIS 3.9.2. 
 

15.3 Heave: 
 
Monitorering av heave i Kongsberg SIS 3.9.2. 
 

15.4 Heading: 
 
Monitorering av heading i Kongsberg SIS 3.9.2. 
 

15.5 Timing: 
 
Monitorering av timing i Kongsberg SIS 3.9.2. 
 

15.6 Ljudhastighet: 
 
Monitorering av ljudhastighet i Kongsberg SIS 3.9.2. Programmet slår larm om 
skillnaden mellan ljudhastighetsprofil och onlinesensor överstiger 1m/s. 
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16. Kvalitetsanalys på insamlade data 
 

16.1 Ytor bestående av de högsta respektive lägsta värdena beräknades i Caris 
 Hips och användes som stöd vid processeringen.  

16.2 Täckningen kontrollerades i Caris Hips. Mätdatan täcker hela mätområdet 
 utan glipor. 

16.3 Djupdensitet kontrollerades i Caris Hips. Djupdensiteten varierar allmänt 
 mellan 20 och 50 träffar per kvadratmeter. Djupdensiteten är över 10 
 träffar per kvadratmeter i hela mätområdet. 
 

17. Felbudget multibeam 

Multibeammätning innefattar ett antal samverkande precisionsinstrument. Dessa har i 
osäkerhetsbudgeten betraktats som inbördes oberoende felkällor. Den totala osäkerheten 
har då kunnat beräknas med hjälp av kvadratsummering. Mätsystemets tekniska och 
geometriska beskaffenhet gör att osäkerheten i horisontell respektive vertikal led är 
olika. I osäkerhetskalkylen redovisas den totala osäkerheten för olika mätvinkel och 
mätdjup. Vid beräkning av osäkerheten för multibeamsystemet har ekvationer från 
Kongsberg Maritime använts. Ekvationerna utgår från att botten är horisontell. 
Kongsberg EM3002 ekolod använder antingen fas- eller amplituddetektion för att 
bestämma det lodade djupet. Generellt används amplituddetektion rakt under lodet och 
fasdetektion för flackare mätvinklar. 
De värden som tillämpats för instrumentens noggrannhet är för 95% konfidensintervall 
(2σ), enligt IHO S-44 - standard. För osäkerhet i sättning/vattenlinje har ett värde på 2cm 
använts. För lokal variation i ljudhastighet har ett värde på 3m/s använts. 

Rakt under lodet på 10m djup är den teoretiska osäkerheten: 
Vertikalt:  9cm 
Horisontellt:  8cm 

Diagrammen visar den teoretiska osäkerheten plottad mot mätvinkeln för tre olika 
mätdjup; 5m, 10m och 20m. 
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Vertikalt 

Teoretisk vertikal felbudget, amplituddetektion
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Horisontellt 

Teoretiskt horisontell felbudget
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18. Leveransbeskrivning 

Sjömätningsrapport inklusive kartor, pdf-format. 
Djupdata:   Arcgrid 1x1m (.asc) 
Vectordata:   Shape/dxf 

19. Personal och fartyg 

Mätfartyg: R/V Ranja 
Typ:   Anytec katamaran, aluminium 
Längd:  7,70m 
Bredd:  3,80 m 
Djupgående:  0,5 m 
Vikt:   4000 kg 
Maskin:  2x80 HK Yamaha Four Stroke 
Bränslekapacitet: 200 L (+400 L reservtank)  
Maxfart:  20 knop 
Surveyfart:  3-6 knop 
Utrustning:  VHF, Ekolod, DGPS, Radar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. R/V Ranja. 

 

Personal - mätning 
Mätansvarig:  Martin Hörngren/Patrik Liljestrand 
Mättekniker:  Erik Westberg, Bruno Westergren, Sabina Fogelström 

Personal – processering och kvalitetskontroll 

Ansvarig:  Anders Liljestrand, Martin Hörngren, Patrik Liljestrand 
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20. Anmärkningar 

Under mättillfället hittades ett vrak på ca 12 meters djup vid position (Sweref 99TM): 
X=361968, Y=6237031. 

Längd:  13 m. 
Bredd: 7 m 
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BILAGA 1 

RITNING BATYMETRI 

550-1504_01  A1, Skala 1:5000  
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BILAGA 2 

RITNING YTGEOLOGI 

550-1504_02  A1, Skala 1:5000 
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BILAGA 3 

RITNING 
SANDMÄKTIGHET 

550-1504_03  A1, Skala 1:5000 
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BILAGA 4 

KORNSTORLEKSANALYS 

550-1504_04  A1, Skala 1:5000 
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

619,5

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

746,9

Benämning av material Tjälfarl.
klass
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

547,4

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå

2Brun SAND skalrester

Tjälfarl.
klass

2_550 1

Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

1150,3

Benämning av material
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

650,0

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

1799,7

Benämning av material Tjälfarl.
klass

3_550 1 2Brun SAND skalrester

U
ppdragsnr:

550-1504
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

681,4

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

1541,9

Benämning av material Tjälfarl.
klass

4_550 1 2Brun SAND skalrester

U
ppdragsnr:

550-1504
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

687,7

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

1664,3

Benämning av material Tjälfarl.
klass

5_550 1 2Brun SAND skalrester

U
ppdragsnr:

550-1504
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

509,9

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

991,2

Benämning av material Tjälfarl.
klass

6_550 3 4ABrun siltig SAND skalrester
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

530,5

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

931,3

Benämning av material Tjälfarl.
klass

7_550 2 3BBrun siltig SAND skalrester

U
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

595,8

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

1236,2

Benämning av material Tjälfarl.
klass

8_550 1 2Brun SAND skalrester

U
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

538,6

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå

5BBrungrå gyttjig grusig siltig SAND skalrester

Tjälfarl.
klass

9_550 2

Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

1039,3

Benämning av material
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

517,0

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

920,4

Benämning av material Tjälfarl.
klass

10_550 1 2Brun SAND rikligt med skalrester
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

510,4

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå

2Brun SAND skalrester

Tjälfarl.
klass

11_550 1

Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

960,0

Benämning av material

U
ppdragsnr:

550-1504

K
O

RNFÖ
RD

ELNIN
G

Fraktionsindelning
1981

PR
O

VTAG
N

IN
G

D
atum

:
LABO

R
ATO

R
IEU

N
D

ER
SÖ

KN
IN

G
AR

D
atum

:
2015-09-14

SIG
N

:
H

elena
Seger

G
odkänd

den
2015-09-14

H
enrik

Karlsson
Provtagningsredskap

0,002 0,006 0,02 0,063 0,2 0,6 2 6,3 20 60 200

0,125 0,355 1 4 11,2 32 4520 60 2006,30,60,20,0630,020,010,0060,002 2

Cu = d 60 / d 10

Kornstorlek d, mm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H
al

ta
v

ko
rn

<d
,v

ik
tp

ro
ce

nt

Fri maskvidd, mm

Finjord Grovjord

sedim
entprover

Tabellnr,
planschnr

el.likn

U
ppdrag

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Syd

Vädursgatan
6

B
O

X
5343,402

27
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

010
-615

60
00

geolab.goteborg@
ram

boll.se

BILAGA 1



Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

705,4

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå

2Brun SAND skalrester

Tjälfarl.
klass

12_550 1

Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

2108,6

Benämning av material
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

431,0

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå

2Brun SAND skalrester

Tjälfarl.
klass

13_550 1

Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

512,0

Benämning av material
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

712,7

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå

2Brun SAND skalrester

Tjälfarl.
klass

14_550 1

Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

2428,2

Benämning av material
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

650,3

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå

2Brun SAND skalrester

Tjälfarl.
klass

15_550 1

Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

2284,3

Benämning av material
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Cu = d 60 / d 10

Kornstorlek d, mm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H
al

ta
v

ko
rn

<d
,v

ik
tp

ro
ce

nt

Fri maskvidd, mm

Finjord Grovjord

sedim
entprover

Tabellnr,
planschnr

el.likn

U
ppdrag

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Syd

Vädursgatan
6

B
O

X
5343,402

27
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

010
-615

60
00

geolab.goteborg@
ram

boll.se

BILAGA 1



 
 
 
 
 
 
 

MARIN MILJÖANALYS AB 
 
Sweco 
BOTTENUNDERSÖKNING SKÄLDERVIKEN 
U550-1504 
 

 

Rapport_550-1504                                                                                                         Sidan 24 av 24 

BILAGA 5 

MILJÖ OCH KVALITET 

  

 

  

BILAGA 1



Intyg om Ledningssystem fOrKvalitet och Miljo

Hanned intygas att Marin miljoanalys AB(Org.nr 556268-1550) under var
ledning har byggt och dokumenterat ett Kvalitets- och Miljoledningssystem i
[onn av ett integrerat verksamhetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 och
ISO 14001:2004.

Ledningssystemet ar sedan september manad 2009 infort i organisationen.

QiM AB Edshult 439
47494 Halleviksstrand

Tel. 0304-21601
Fax 0304-216 03

E-post: qim@qim.se
www.qlm.se
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MARIN MILJÖANALYS AB 

MILJÖ OCH QA
Vår ref: 
Best ref:

437-1206_Mätplan_Multibeam_Skutskär_Norrsundet.doc
Sidan 11 av 11 

MILJÖ 

Marin Miljöanalys AB arbetar dagligen med miljöprojekt och ser det interna 

miljöarbetet som en naturlig och integrerad del av verksamheten. Samtliga 

anställda har specialutbildning inom miljöområdet och ansvarar i sitt dagliga 

arbete för att kontinuerligt övervaka och förbättra företagets miljöprestanda. 

I specifika miljöfrågor tillämpas ISO-14001. 

Kontaktperson avseende miljöfrågor är företagets VD. 

_____ 

KVALITETSSÄKRING 

Marin Miljöanalys AB skall genomföra varje uppdrag med den kvalitet som 

rätt motsvarar kundens behov och förväntningar. Målet är att ge kunden en 

kvalitet som kännetecknas av god teknik, god gestaltning och god ekonomi.  

Den personal som är anställd av Marin Miljöanalys AB samt särskild 

personal som utnyttjas för av företaget tillhandahållna tjänster kännetecknas 

av hög utbildningsnivå och kompetens. All nyckelpersonal har akademisk 

examen inom sina respektive specialistområden. 

Inom uppdraget ansvarar respektive deltagare för kvaliteten i sitt arbete. Allt 

kvalitetsarbete baseras i tillämpliga delar på standard SS-ISO 9001. För 

sjömätningsuppdrag och uppdrag inom sjöfart tillämpas IHO standards samt 

anvisningar och riktlinjer från sjöfartsverket, FSIS44. 

Kvalitetsövervakningen sker av företagets VD, som är uppdragsansvarig. 

Alla arbeten och uppdrag utförs med utrustning som är kalibrerad och 

godkänd i enlighet med för varje projekt uppgjord kvalitetsplan. 

Marin Miljöanalys AB avser att för varje projekt tillhandahålla rätt 

utrustning och rätt bemanning.  

_____ 

Göteborg 

Anders Liljestrand

VD
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Strandfodring i Skälderviken
Naturvärdesbedömning av täktområde samt grunda havsområden vid 
Havsbaden, Ängelholm och vid Vejbystrand. 

Toxicon rapport 056-15
Härslöv november 2015

www.toxicon.com
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Bakgrund och syfte

Syftet med föreliggande inventering var att ta fram underlag för 
bedömning av naturvärden i två grunda kustområden, Havsbaden 
och Vejbystrand i Skälderviken, samt ett havsområde för framtida 
sandutvinning (Fig. 1). Inventeringen omfattade undersökningar av 
vegetation och bottenfauna. Undersökningen utfördes på uppdrag av 
Sweco.

Material och metoder
Dropvideo
Bottnen dokumenterades med dropvideo på 4 olika djup/transekt 
(0,5m, 1m, 2m och 3m djup). En GoPro-kamera användes med HD-
kvalitet (1960X1080p). Kameran var fäst på en nedtyngd käpp med 
flöte i toppen vilket säkerställde att käppen stod upprätt och stilla 
på bottnen vid filmning. Djup, position och tid noterades vid varje 
filmning. Filmerna bedömdes sedan med avseende på bottensubstrat, 
vegetation och observerbar fauna.

Bottenfauna
Bottenfaunan provtogs med rörprovtagare (Ø 10,3 cm) på alla djup 
(0,5m, 1m, 2m och 3m djup) i utvalda punkter i de filmade transekterna. 
Proven sållades i 1 mm såll och sållresterna med djur överfördes till 
provburkar och fixerades med 80% etanol. På laboratoriet gjordes art-, 
individantals- och våtviktsbestämningar av alla förekommande arter. 

Fig. 1. Översiktskarta med ungefärlig placering av under-
sökningsområdena vid Havsbaden och Vejbystrand samt 
sandutvinningsområdet.
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Områdena
Havsbaden
Detta kustparti är ett homogent sandstrandsparti med jämnt sluttande 
sandbottenbotten och rak kustlinje. Därför kunde upplösningen i 
karteringsnätet dras ner utan avkall på en fullgod karakterisering av 
området. Området saknade i princip vegetation. Området inventerades 
i sin helhet genom punktvideofilmning. Punkterna fördelades utmed 
tänkta linjer med ca 250 meters mellanrum längs strandlinjen och i 
varje ”transekt” gjordes punktvideofilmningar på 4 olika djup (0,5m, 
1m, 2m och 3m djup). Detta genererarde 12 punkter där vegetatonstyp, 
bottensubstrat och övrig synlig biota bedömdes (Fig. 2).

Bottenfaunaprover togs med rörprovtagare i varje djupintervall på 
sandsubstrat i samtliga transekter (totalt 12 prover)(Fig. 2). 

Vejbystrand
Kustpartiet är relativt heterogent med stenpartier omväxlat med 
sandigare områden. Området inventerades i sin helhet genom 
punktvideofilmning. Punkterna fördelades utmed tänkta linjer med ca 
100 meters mellanrum längs strandlinjen och i varje ”transekt” gjordes 
punktvideofilmningar på 4 olika djup (0,5m, 1m, 2m och 3m djup). 
Detta genererade 37 punkter där vegetatonstyp, bottensubstrat och 
synlig biota bedömdes (Fig. 2).

Bottenfaunaprover togs med rörprovtagare i varje djupintervall på 
sandsubstrat i fem av transekterna (20 prover) (Fig. 2).

Fig. 2. De inventerade kustområdena vid Vejbystrand och Havsbaden med inventerings–
punkter. Röda punkter anger både video och bottenfauna, gula punkter anger endast 
video. Vid varje punkt anges djup i meter.

VejbystrandHavsbaden
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Sandutvinningsområdet
Av två föreslagna områden för sandutvinning uteslöts område 1 varför 
endast område 2 undersöktes (Fig. 3). Området är i storleksordningen 
7 km2, och vattendjupet varierade från 8,5 till 12,7 m. I området 
undersöktes 20 punkter med dropvideo. Position, djup och tidpunkt 
noterades i fält. Filmmaterialet analyserades och bottentyp, vegetation 
samt observerbar fauna dokumenterades.

20 kompletterande bottenfaunaprover togs med rörprovtagare fördelat 
på 4 punkter (5 replikat/punkt) på sandsubstrat. 

Resultat
Havsbaden

Havsbaden dropvideo
Bedömningen av dropvideofilmerna presenteras i sin helhet i 
bilaga 3. Videoinventeringen vid Havsbaden visade entydigt på 
vågsvallade sandiga bottnar som helt saknade vegetation. Vid 
undersökningstillfället var sikten begränsad varför ingen fauna kunde 
påvisas. Erfarenhetsmässigt dominerar stubb och sandräka den rörliga 
faunan i denna miljö.

Fig. 3. Sandutvinningsområde 2. 20 dropvideo-punkter (röd cirkel) samt 4 faunapunkter (röd fyr-
kant) fördelade i området.
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Havsbaden bottenfauna
Resultaten av bottenfaunaproverna presenteras i sin helhet i bilaga 4a-d. 
Bottenfaunan vid Havsbaden var typisk för denna typ av miljö. Relativt 
sparsmakad och antalsmässigt dominerad av grävande havsborstmaskar. 
Både individ- och artantal ökade med ökat vattendjup. Enstaka stora 
individer av hjärtmussla förekom vilket syntes i en mer variabel biomassa 
(Fig. 4). Dominerande art var den invandrade havsborstmasken 
Marenzelleria spp. Faunan karaktäriserades av tåliga och för denna typ 
av miljö vanliga arter. Inga rödlistade eller dokumenterat ovanliga arter 
påträffades i bottenfaunan.

Havsbaden naturvärden och påverkan
Den strandnära, marina miljön vid Havsbaden är mycket exponerad 
för våg- och vindpåverkan. Sanden i området omlagras med jämna 
mellanrum till följd av kraftig blåst. Faunan i området är anpassad till 
denna föränderliga miljö. Strandfodring av strandpartier i området 
bedöms därför inte förändra den påverkan som naturligt föreligger i 
området.

Havsbaden
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Fig. 4. Bottenfauna vid Vejbystrandområdet. Individantal, biomassa 
och artantal fördelat på de olika undersökningsdjupen.  Felstaplar visar 
standard error.
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Vejbystrand

Vejbystrand dropvideo
Bedömningen av dropvideofilmerna presenteras i sin helhet i bilaga 
1. Generellt dominerades området av sandbottnar. 30 av 37 punkter 
visade på rena sandbottnar utan vegetation (Fig. 5 och 6). Endast 
områdena kring de steniga uddarna visade på vegetationsklädda bottnar, 
i huvudsak bestående av block/sten-botten med blåstångsbälten i de 
grundaste områdena och sågtångsbälten från 1 meter och ner till 2-3 
m (fig 5 och 7.).

Fig. 5. Området vid Vejbystrand. Röda punkter anger både video och 
bottenfauna, gula punkter anger endast video. Vid varje punkt anges 
djup i meter. Bottentyp anges med större cirkel och orange  visar på 
betydande andel block/stenbotten och gul visar på mindre inslag av 
block/sten. Vid övriga punkter observerades sandbotten. 
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Vs1_3m

Vs3_3m

Fig. 6. Rena sandbottnar i området vid Vejbystrand.  

Vs6_1m

Vs6_2m

Fig. 7. Vegetationsklädda bottnar i området vid Vejbystrand.  
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Tre sådana områden bedömdes finnas i området. En mindre udde 
mellan Vs4 och Vs5 (ej undersökt), udden vid Vs 6 och den södra 
avgränsningen vid Vs 10. Stora mängder av lösliggande fintrådiga alger 
påträffades vid Vs 7_1 och Vs 9_2 och 9_3. Videomaterialet visade 
i övrigt på riklig förekomst av sandmask (Arenicola marina), samt 
observationer av stubb, 7-strålig smörbult och sandräka.

Vejbystrand bottenfauna
Resultaten av bottenfaunaproverna presenteras i sin helhet i bilaga 2a-d. 
Generellt visade sandbottnarna på en relativt sparsmakad bottenfauna 
bestående av tåliga arter som ofta förekommer i exponerade och 
variabla miljöer. Individantal och artantal ökade med ökat vattendjup i 
området. Biomassan varierade beroende på vilka arter som påträffades 
(Fig. 8). Den tåliga borstmasken Capitella dominerade på 0,5 m 
djup. Dominerande art på djupare bottnar var den invandrade 
havsborstmasken Marenzelleria spp. Flera arter av släktet förekommer 
och är mycket svåra att skilja åt. Inga rödlistade eller dokumenterat 
ovanliga arter påträffades i bottenfaunan.
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Fig. 8. Bottenfauna vid Vejbystrandområdet. Individantal, biomassa 
och artantal fördelat på de olika undersökningsdjupen.  Felstaplar visar 
standard error.
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Vejbystrand naturvärden och påverkan
Vejbystrandsområdet uppvisade en exponerad, variabel marin miljö. 
Området karaktäriserades av vegetation och fauna bestående av tåliga 
arter vilka normalt påträffas på dylika kuststräckor. Inga hotade arter 
eller särskilt känsliga livsmiljöer påträffades vid undersökningen. 
I områden med omväxlande sand- och vegetationstäckta bottnar 
förekommer tillfälliga översandningar av vegetationen naturligt till 
följd av förhöjd exponering vid t ex kraftig blåst. Strandfodring av 
strandpartier i området bedöms därför inte påverka den befintliga 
marina kustnära miljön väsentligt negativt.

Sandutvinningsområdet

Sandutvinningsområdet dropvideo
Bedömningen av dropvideofilmerna presenteras i sin helhet i bilaga 5. 
Vattendjupet varierade mellan 8,5m och 12,7m vid undersökningen. 
13 av de 20 undersökta punkterna visade på ren sandbotten med inslag 
av finare partiklar i vissa fall (Fig. 9 och 10). De sydvästra och sydöstra 
hörnen av området visade på större inslag av block/sten (Fig. 9 och 
11). Här observerades även vegetation i form av på stenar fastsittande 
rödalger. Synlig fauna i området bestod huvudsakligen av sjöstjärnor och 
sandmask. Vid förekomst av sten/block observerades även stensnultra, 
strandkrabba och död mans hand (mjuk-korall).

Fig. 9. Sandutvinningsområdet. Röda punkter anger videounder-
sökning. Bottentyp anges med större cirkel och orange  visar på bety-
dande andel block/stenbotten och gul visar på mindre inslag av block/
sten. Grön cirkel anger ren sandbotten. Röd fyrkant anger bottenfau-
naundersökning.

F1

F2

F3

F4
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Sk10

Sk13

Fig. 10. Bottnar med sand i sandutvinningsområdet i Skäldeviken.  

Sk11

Sk15

Fig. 11. Bottnar med betydande inslag av block/sten i sandutvinning-
sområdet i Skäldeviken.  
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Sandutvinningsområdet bottenfauna
Resultaten av bottenfaunaproverna presenteras i sin helhet i bilaga 6a-
d. Bottenfaunaundersökningarna visade på en relativt stor artrikedom 
med totalt 24 påträffade arter i de 20 faunaproverna från området (Fig. 
12). Station SkF2 hade högst individ- och artantal samt störst biomassa 
och station SkF4 låg lägst. Inga rödlistade eller dokumenterat känsliga 
arter påträffades i proverna.

Sandutvinningsområdet naturvärden och påverkan
Bottenmiljön i området visade på dominans av ren sandbotten och 
faunan i dessa delar var av ”normal” karaktär för bottentypen och 
djupet. Sandbottnar indikerar i sig själv att miljön är utsatt för såpass 
hög exponering att finare sedimentpartiklar inte ges möjlighet att 
avsättas i området. En högre exponeringsgrad innefattar en mindre 
stabil miljö till vilken faunan är anpassad. Inga rödlistade eller särskilt 
känsliga arter påträffades. 

Fig. 12. Bottenfauna vid Sandutvinningsområdet. Individantal, biomas-
sa och artantal fördelat på olika djurgrupper.  Felstaplar visar standard 
error.
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Bedömningar
Områdena vid Vejbystrand och Havsbaden visade på hög 
exponeringsgrad. Både video- och bottenfaunaundersökningar 
bekräftade detta. Detta innebär att naturmiljöerna i dessa områden är 
anpassande till en relativt föränderlig miljö där perioder med mycket 
kraftig exponering förekommer återkommande vid framför allt kraftig 
blåst. Vegetationsundersökningar i NVSKK:s regi (Nordvästra Skånes 
Kustvattenkommitté) vid Hovs Hallar har visat på återkommande 
översandning av vegetationen i det kustnära området, men att 
vegetationen återhämtat sig, samt att sanden successivt ”sjunkit undan” 
eller flyttats vidare. De kraftigare, och fleråriga, tångarterna (blås- och 
sågtång) klarar lindring översandning bra eftersom vågpåverkan gör att 
de hela tiden är i rörelse.

De stenpartier/uddar som förekommer i Vejbystrandsområdet visade 
på en normal vegetation av flerårig blås- och sågtång med varierande 
inslag av fintrådiga, ettåriga alger. Dessa steniga partier bedöms inte 
bli övertäckta av sand i första hand då exponeringsgraden för vågor 
är högst i området på dessa platser. Faunan i området är normal för 
exponerade och föränderliga miljöer. Återhämtningskapaciteten är 
därmed hög vid en kraftig översandning.

Området vid Havsbaden, bestående av ren sandbotten, visade inte på 
några känsliga miljöer. Även här visade faunan på tåliga arter med hög 
återhämtningskapacitet. Vegetation saknades i området.

Sandutvinningsområdet i Skälderviken visade i stora delar på ren 
sandbotten, med lågt organiskt innehåll, med en för miljön normal 
fauna. Faunan bör klara utvinningsarbeten relativt bra. Inga särskilt 
skyddsvärda eller rödlistade arter påträffades.

I andra länder, såsom Danmark , Holland och Polen, är strandfodring 
en väletablerad och beprövad metod (Strandfodring. Skydd av kuster 
mot erosion och översvämning, SGI, 2006). Dock är dokumentationen 
av påverkan på fauna och vegetation ofta sparsmakad.

I Sverige har Ystad kommun utfört fodring med sand vid Sydkusten. 
Här har man även följt upp påverkan på miljön både vid täktplatsen 
och vid strandområdena som fodrats (Marinbiologisk kontroll samt 
uppföljning av dynhabitat. Sandhammar bank, Ystad sandskog och 
Löderups strandbad 2014, Trapezia, 2014). Undersökningarna visar 
att mellanårsvariationer verkar vara större än effekterna av själva 
fodringsåtgärderna. Således har man inte kunnat fastsälla någon negativ 
påverkan av strandfodringen här.
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Punkt
Datum

Djup
Position,	  
N

Position,	  
E

Vegetation
stäckning,	  
%

Sågtång,	  
%

Blåstång,	  
%

Fintrådigt,	  
%

Bottentyp
O
bserverad	  fauna

Vs1_0,5
15-‐09-‐09

0,5
56°18,935

12°45,733
<5

<5,	  löst
Fin	  sand

Sandräka
Vs1_1

15-‐09-‐09
1

56°18,926
12°45,717

<5
<5,	  löst

Fin	  sand
	  -‐

Vs1_2
15-‐09-‐09

2
56°18,919

12°45,676
0

Fin	  sand
Sandm

ask
Vs1_3

15-‐09-‐09
3

56°18,925
12°45,648

<5
<5,	  fast

Fin	  sand,	  enstaka	  block
Sandm

ask
Vs2_0,5

15-‐09-‐09
0,5

56°18,896
12°45,750

0
Fin	  sand

	  -‐
Vs2_1

15-‐09-‐09
1

56°18,894
12°45,733

0
Fin	  sand

	  -‐
Vs2_2

15-‐09-‐09
2

56°18,896
12°45,699

0
Fin	  sand

Sandm
ask

Vs2_3
15-‐09-‐09

3
56°18,900

12°56,660
0

Fin	  sand
Sandm

ask
Vs3_0,5

15-‐09-‐09
0,5

56°18,848
12°45,789

0
Sand,	  enstaka	  sten	  och	  block

	  -‐
Vs3_1

15-‐09-‐09
1

56°18,849
12°45,767

0
Fin	  sand

Stubb
Vs3_2

15-‐09-‐09
2

56°18,852
12°45,689

0
Sand

Sandm
ask,	  stubb

Vs3_3
15-‐09-‐09

3
56°18,848

12°45,602
0

Sand
Sandm

ask
Vs4_0,5

15-‐09-‐09
0,5

56°18,797
12°45,754

0
Fin	  sand

	  -‐
Vs4_1

15-‐09-‐09
1

56°18,801
12°45,740

0
Fin	  sand

	  -‐
Vs4_2

15-‐09-‐09
2

56°18,803
12°45,725

<5
<5

<5,	  fast
Fin	  sand,	  enstaka	  block	  m

.	  veg.
	  -‐

Vs4_3
15-‐09-‐09

3
56°18,801

12°45,579
0

Fin	  sand
Sandm

ask
Vs5_0,5

15-‐09-‐09
0,5

56°18,751
12°45,758

0
Fin	  sand

-‐
Vs5_1

15-‐09-‐09
1

56°18,750
12°45,751

0
Fin	  sand

-‐
Vs5_2

15-‐09-‐09
2

56°18,751
12°45,655

0
Fin	  sand

Sandm
ask

Vs5_3
15-‐09-‐09

3
56°18,757

12°45,599
0

Fin	  sand
Sandm

ask
Vs6_0,5

15-‐09-‐09
0,5

56°18,694
12°45,678

95
95

Block/sand
-‐

Vs6_1
15-‐09-‐09

1
56°18,694

12°45,675
75

50
25,	  fast

Block/sten/sand
-‐

Vs6_2
15-‐09-‐09

2
56°18,707

12°45,632
50

50
<2,	  fast

Block/sand
-‐

Vs6_3
15-‐09-‐09

3
56°18,703

12°45,559
0

Fin	  sand
Sandm

ask
Vs7_0,5

15-‐09-‐09
0,5

56°18,641
12°45,735

0
Fin	  sand

-‐
Vs7_1

15-‐09-‐09
1

56°18,640
12°45,722

70
70,	  löst

Fin	  sand
-‐

Vs7_2
15-‐09-‐09

2
56°18,638

12°45,681
10

10,	  fast
Block/sand

Littorina,	  sandm
ask

Vs7_3
15-‐09-‐09

3
56°18,637

12°45,557
0

Fin	  sand
Sandm

ask
Vs8_0,5

15-‐09-‐09
0,5

56°18,580
12°45,682

0
Fin	  sand

-‐
Vs8_1

15-‐09-‐09
1

56°18,583
12°45,666

0
Fin	  sand

-‐
Vs8_2

15-‐09-‐09
2

56°18,596
12°45,609

0
Fin	  sand

Sandm
ask

Vs8_3
15-‐09-‐09

3
56°18,600

12°45,582
10

10,	  fast
Block/sand

Sandm
ask

Vs9_0,5
15-‐09-‐09

0,5
56°18,548

12°45,610
0

Fin	  sand
-‐

Vs9_1
15-‐09-‐09

1
56°18,546

12°45,582
25

15
10,	  fast

Block/sand
-‐

Vs9_2
15-‐09-‐09

2
56°18,554

12°45,541
90

25
15	  fast,	  50	  löst

Block/grus/sand
7-‐strålig	  sm

örbult
Vs9_3

15-‐09-‐09
3

56°18,552
12°45,524

95
10

85	  ,	  löst
Block,	  sten/sand

-‐
Vs10_1

15-‐09-‐09
1

56°18,535
12°45,480

100
100

Block/sten
-‐

BILAGA 1. Videokartering vid Vejbystrand 2015. Positionering enligt WGS-84.
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BILAGA 2a. Bottenfauna 0,5 m djup vid Vejbystrand 2015. Positionering enligt WGS-84.

INFAUNA Vejbystrand
PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS

PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) HP VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander
PROVTAGNINGSDATUM 15-‐09-‐09 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO
LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y
STATIONSNAMN Vs	  0,5m PROV-‐KOMMENTAR
VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %
Vs 0,5m Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa Vs1_0.5 Vs3_0.5 Vs5_0.5 Vs7_0.5 Vs9_0.5 Vs1_0.5 Vs3_0.5 Vs5_0.5 Vs7_0.5 Vs9_0.5 Medel Stdav Medel Stdav

Nemertea
Arenicola	  marina 1 0 0 0 0 0,4349 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 10,44 23,35
Capitella	  capitata 4 0 0 0 0 0,0270 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 96,0 214,7 0,65 1,45
Eteone	  longa
Heteromastus	  filiformis
Marenzelleria spp
Paraonis	  fulgens
Pygospio	  elegans
Scoloplos	  armiger
Spio	  filicornis
Littorina	  littorea
Mytilus	  edulis
Bathyporeia	  pilosa 1 0 0 0 0 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,03 0,07
Crangon	  crangon
Haustorius	  arenarius
Microdeutopus	  gryllotalpa

se	  bilaga	  1
se	  bilaga	  1

BILAGA 2b. Bottenfauna 1 m djup vid Vejbystrand 2015. Positionering enligt WGS-84.

INFAUNA Vejbystrand
PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS

PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) HP VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander
PROVTAGNINGSDATUM 15-‐09-‐09 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO
LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y
STATIONSNAMN Vs	  1,0m PROV-‐KOMMENTAR
VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %
Vs 1,0m Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa Vs1_1.0 Vs3_1.0 Vs5_1.0 Vs7_1.0 Vs9_1.0 Vs1_1.0 Vs3_1.0 Vs5_1.0 Vs7_1.0 Vs9_1.0 Medel Stdav Medel Stdav

Nemertea
Arenicola	  marina
Capitella	  capitata 1 0 0 0 2 0,0039 0,0000 0,0000 0,0000 0,0163 72,0 107,4 0,48 0,85
Eteone	  longa
Heteromastus	  filiformis
Marenzelleria spp 1 0 0 1 1 0,0046 0,0000 0,0000 0,0015 0,0119 72,0 65,8 0,43 0,60
Paraonis	  fulgens 1 0 0 0 0 0,0054 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,13 0,29
Pygospio	  elegans
Scoloplos	  armiger
Spio	  filicornis
Littorina	  littorea
Mytilus	  edulis 0 0 1 1 0 0,0000 0,0000 0,0021 0,0004 0,0000 48,0 65,8 0,06 0,11
Bathyporeia	  pilosa 1 0 2 0 0 0,0012 0,0000 0,0022 0,0000 0,0000 72,0 107,4 0,08 0,12
Crangon	  crangon
Haustorius	  arenarius 0 0 2 0 0 0,0000 0,0000 0,0132 0,0000 0,0000 48,0 107,4 0,32 0,71
Microdeutopus	  gryllotalpa

se	  bilaga	  1
se	  bilaga	  1
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BILAGA 2c. Bottenfauna 2 m djup vid Vejbystrand 2015. Positionering enligt WGS-84.

INFAUNA Vejbystrand
PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS

PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) DC VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander
PROVTAGNINGSDATUM 15-‐09-‐09 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO
LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y
STATIONSNAMN Vs	  2,0m PROV-‐KOMMENTAR
VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %
Vs 2,0m Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa Vs1_2.0 Vs3_2.0 Vs5_2.0 Vs7_2.0 Vs9_2.0 Vs1_2.0 Vs3_2.0 Vs5_2.0 Vs7_2.0 Vs9_2.0 Medel Stdav Medel Stdav

Nemertea
Arenicola	  marina 0 0 0 0 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0219 24,0 53,7 0,53 1,18
Capitella	  capitata 0 0 0 0 5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0064 120,0 268,4 0,15 0,34
Eteone	  longa 1 1 0 0 0 0,0017 0,0032 0,0000 0,0000 0,0000 48,0 65,8 0,12 0,17
Heteromastus	  filiformis 0 0 0 0 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0020 24,0 53,7 0,05 0,11
Marenzelleria spp 1 2 2 3 1 0,0021 0,0035 0,0055 0,0157 0,0027 216,1 100,4 0,71 0,68
Paraonis	  fulgens 1 0 5 0 0 0,0014 0,0000 0,0062 0,0000 0,0000 144,1 260,3 0,18 0,32
Pygospio	  elegans 0 1 1 0 3 0,0000 0,0038 0,0129 0,0000 0,0054 120,0 147,0 0,53 0,64
Scoloplos	  armiger
Spio	  filicornis 0 0 1 0 0 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,01 0,02
Littorina	  littorea 0 0 0 1 0 0,0000 0,0000 0,0000 1,8529 0,0000 24,0 53,7 44,49 99,48
Mytilus	  edulis 0 0 1 0 0 0,0000 0,0000 0,0009 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,02 0,05
Bathyporeia	  pilosa 1 0 0 1 0 0,0015 0,0000 0,0000 0,0009 0,0000 48,0 65,8 0,06 0,08
Crangon	  crangon
Haustorius	  arenarius
Microdeutopus	  gryllotalpa

se	  bilaga	  1
se	  bilaga	  1

BILAGA 2d. Bottenfauna 3 m djup vid Vejbystrand 2015. Positionering enligt WGS-84.

INFAUNA Vejbystrand
PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS

PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) DC VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander
PROVTAGNINGSDATUM 15-‐09-‐09 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO
LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y
STATIONSNAMN Vs	  3,0m PROV-‐KOMMENTAR
VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %
Vs 3,0m Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa Vs1_3.0 Vs3_3.0 Vs5_3.0 Vs7_3.0 Vs1_3.0 Vs3_3.0 Vs5_3.0 Vs7_3.0 Medel Stdav Medel Stdav

Nemertea
Arenicola	  marina 2 2 0 3 0,3205 0,1757 0,0000 0,4136 210,1 151,1 27,30 21,67
Capitella	  capitata 8 0 0 1 0,0195 0,0000 0,0000 0,0069 270,1 463,7 0,79 1,10
Eteone	  longa 0 0 1 2 0,0000 0,0000 0,0025 0,0157 90,0 114,9 0,55 0,90
Heteromastus	  filiformis 0 0 0 4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0323 120,0 240,1 0,97 1,94
Marenzelleria spp 1 3 0 23 0,0055 0,0026 0,0000 0,1540 810,3 1309,1 4,86 9,09
Paraonis	  fulgens 0 2 0 0 0,0000 0,0011 0,0000 0,0000 60,0 120,0 0,03 0,07
Pygospio	  elegans 0 0 1 1 0,0000 0,0000 0,0042 0,0009 60,0 69,3 0,15 0,24
Scoloplos	  armiger 0 0 1 1 0,0000 0,0000 0,0358 0,0043 60,0 69,3 1,20 2,08
Spio	  filicornis
Littorina	  littorea
Mytilus	  edulis
Bathyporeia	  pilosa
Crangon	  crangon 1 0 0 0 0,0381 0,0000 0,0000 0,0000 30,0 60,0 1,14 2,29
Haustorius	  arenarius
Microdeutopus	  gryllotalpa

se	  bilaga	  1
se	  bilaga	  1
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BILAGA3. Videokartering vid Havsbaden, Ängelholm 2015. Positionering enligt WGS-84.

Punkt
Datum

Djup
Position,	  
N

Position,	  
E

Vegetation
stäckning,	  
%

Sågtång,	  
%

Blåstång,	  
%

Fintrådigt,	  
%

Bottentyp
O
bserverad	  fauna

HbN
_0,5

15-‐09-‐08
0,5

56°16,132
12°50,232

0
Fin	  sand

	  -‐,	  dålig	  sikt
HbN

_1
15-‐09-‐08

1
56°16,133

12°50,219
0

Fin	  sand
	  -‐,	  dålig	  sikt

HbN
_2

15-‐09-‐08
2

56°16,148
12°50,035

0
Fin	  sand

	  -‐,	  dålig	  sikt
HbN

_3
15-‐09-‐08

3
56°16,163

12°49,865
0

Fin	  sand
	  -‐,	  dålig	  sikt

HbM
_0,5

15-‐09-‐08
0,5

56°15,722
12°50,063

0
Fin	  sand

	  -‐,	  dålig	  sikt
HbM

_1
15-‐09-‐08

1
56°15,723

12°50,054
0

Fin	  sand
	  -‐,	  dålig	  sikt

HbM
_2

15-‐09-‐08
2

56°15,743
12°49,883

0
Fin	  sand

	  -‐,	  dålig	  sikt
HbM

_3
15-‐09-‐08

3
56°15,765

12°49,762
0

Fin	  sand
	  -‐,	  dålig	  sikt

HbS_0,5
15-‐09-‐08

0,5
56°15,358

12°49,830
0

Fin	  sand
	  -‐,	  dålig	  sikt

HbS_1
15-‐09-‐08

1
56°15,359

12°49,825
0

Fin	  sand
	  -‐,	  dålig	  sikt

HbS_2
15-‐09-‐08

2
56°15,377

12°49,632
0

Fin	  sand
	  -‐,	  dålig	  sikt

HbS_3
15-‐09-‐08

3
56°15,410

12°49,475
0

Fin	  sand
	  -‐,	  dålig	  sikt

BILAGA 2
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BILAGA 4a. Bottenfauna 0,5 m djup vid Havsbaden, Ängelholm 2015. Positionering enligt WGS-84.

BILAGA 4b. Bottenfauna 1 m djup vid Havsbaden, Ängelholm 2015. Positionering enligt WGS-84.

INFAUNA Havsbaden
PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS

PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) HP VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander

PROVTAGNINGSDATUM 15-‐09-‐08 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO

LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y

STATIONSNAMN Hb	  0,5m PROV-‐KOMMENTAR

VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %

Hb 0,5m Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa HbN_0.5 HbM_0.5 HbS_0.5 HbN_0.5 HbM_0.5 HbS_0.5 Medel Stdav Medel Stdav

Nemertea
Arenicola	  marina 1 0 0 0,0000 0,0000 0,4349 40,0 69,3 17,40 30,14
Capitella	  capitata 4 0 0 0,0000 0,0000 0,0270 160,1 277,2 1,08 1,87
Hediste	  diversicolor
Heteromastus	  filiformis
Marenzelleria spp 3 1 0 0,0673 0,0008 0,0000 160,1 183,4 2,73 4,64
Pygospio	  elegans
Scoloplos	  armiger
Cerastoderma	  glaucum
Mya	  arenaria
Nassarius	  nitidus
Peringia	  ulvae
Bathyporeia	  pilosa 0 0 2 0,0000 0,0000 0,0042 80,0 138,6 0,17 0,29

se	  bilaga	  3

se	  bilaga	  3

INFAUNA Havsbaden
PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS

PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) HP VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander

PROVTAGNINGSDATUM 15-‐09-‐08 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO

LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y

STATIONSNAMN Hb	  1,0m PROV-‐KOMMENTAR

VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %

Hb 1,0m Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa HbN_1.0 HbM_1.0 HbS_1.0 HbN_1.0 HbM_1.0 HbS_1.0 Medel Stdav Medel Stdav

Nemertea
Arenicola	  marina 1 0 0 0,0000 0,0000 0,4349 40,0 69,3 17,40 30,14
Capitella	  capitata 4 0 0 0,0000 0,0000 0,0270 160,1 277,2 1,08 1,87
Hediste	  diversicolor 0 0 1 0,0000 0,0000 0,0128 40,0 69,3 0,51 0,89
Heteromastus	  filiformis
Marenzelleria spp 2 0 3 0,0041 0,0000 0,0977 200,1 183,4 4,07 6,63
Pygospio	  elegans
Scoloplos	  armiger
Cerastoderma	  glaucum
Mya	  arenaria 1 0 0 0,0025 0,0000 0,0000 40,0 69,3 0,10 0,17
Nassarius	  nitidus
Peringia	  ulvae 0 2 0 0,0000 0,0046 0,0000 80,0 138,6 0,18 0,32
Bathyporeia	  pilosa 0 0 1 0,0000 0,0000 0,0005 40,0 69,3 0,02 0,03

se	  bilaga	  3

se	  bilaga	  3
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BILAGA 4c. Bottenfauna 2 m djup vid Havsbaden, Ängelholm 2015. Positionering enligt WGS-84.

BILAGA 4d. Bottenfauna 3 m djup vid Havsbaden, Ängelholm 2015. Positionering enligt WGS-84.

INFAUNA Havsbaden
PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS

PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) DC VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander

PROVTAGNINGSDATUM 15-‐09-‐08 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO

LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y

STATIONSNAMN Hb	  2,0m PROV-‐KOMMENTAR

VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %

Hb 2,0m Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa HbN_2.0 HbM_2.0 HbS_2.0 HbN_2.0 HbM_2.0 HbS_2.0 Medel Stdav Medel Stdav

Nemertea
Arenicola	  marina 1 0 0 0,0000 0,0000 0,4349 40,0 69,3 17,40 30,14
Capitella	  capitata 4 0 0 0,0000 0,0000 0,0270 160,1 277,2 1,08 1,87
Hediste	  diversicolor 1 1 1 0,4680 0,4771 0,3223 120,0 0,0 50,72 10,43
Heteromastus	  filiformis 20 6 2 0,0952 0,0413 0,0241 1120,4 1134,6 6,43 4,45
Marenzelleria spp 28 9 8 0,9582 0,2733 0,2251 1800,7 1352,9 58,29 49,23
Pygospio	  elegans 0 2 1 0,0000 0,0038 0,0011 120,0 120,0 0,20 0,23
Scoloplos	  armiger
Cerastoderma	  glaucum 0 0 2 0,0000 0,0000 6,7853 80,0 138,6 271,52 470,29
Mya	  arenaria
Nassarius	  nitidus
Peringia	  ulvae 1 1 1 0,0027 0,0031 0,0018 120,0 0,0 0,30 0,08
Bathyporeia	  pilosa

se	  bilaga	  3

se	  bilaga	  3

INFAUNA Havsbaden
PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS

PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) DC VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander

PROVTAGNINGSDATUM 15-‐09-‐08 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO

LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y

STATIONSNAMN Hb	  3,0m PROV-‐KOMMENTAR

VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %

Hb 3,0m Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa HbN_3.0 HbM_3.0 HbS_3.0 HbN_3.0 HbM_3.0 HbS_3.0 Medel Stdav Medel Stdav

Nemertea
Arenicola	  marina 1 0 0 0,0000 0,0000 0,4349 40,0 69,3 17,40 30,14
Capitella	  capitata 4 0 0 0,0000 0,0000 0,0270 160,1 277,2 1,08 1,87
Hediste	  diversicolor 1 1 1 0,0780 0,0060 0,2284 120,0 0,0 12,50 13,62
Heteromastus	  filiformis 2 9 6 0,0247 0,1113 0,0345 680,3 421,6 6,82 5,69
Marenzelleria spp 20 16 8 0,6113 0,7477 0,0614 1760,7 733,5 56,84 43,62
Pygospio	  elegans 0 3 0 0,0000 0,0038 0,0000 120,0 207,9 0,15 0,26
Scoloplos	  armiger 0 1 1 0,0000 0,0443 0,0401 80,0 69,3 3,38 2,94
Cerastoderma	  glaucum 0 2 0 0,0000 0,0508 0,0000 80,0 138,6 2,03 3,52
Mya	  arenaria
Nassarius	  nitidus 0 1 0 0,0000 0,1256 0,0000 40,0 69,3 5,03 8,71
Peringia	  ulvae 0 1 5 0,0000 0,0027 0,0120 240,1 317,6 0,59 0,76
Bathyporeia	  pilosa

se	  bilaga	  3

se	  bilaga	  3
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BILAGA 5. Videokartering vid Sandutvinningsområde 2, Skälderviken 2015. Positionering enligt WGS-84.

Punkt
Datum

Djup
Position,	  
N

Position,	  
E

Vegetation
stäckning,	  
%

Perifyto
n,	  %

Rödalger,	  
%

Fintrådigt,	  
%

Sockertare
Bottentyp

O
bservationer

Sk1
15-‐10-‐20

12,7
56°15,499

12°43,222
10

10
Lerig	  sand

Jäm
n	  sand

Sk2
15-‐10-‐20

12,2
56°15,659

12°43,871
<5

<5
Sand

Jäm
n	  sand,	  sjöstjärna,	  strandkrabba

Sk3
15-‐10-‐20

11,7
56°15,821

12°44,526
25

25
Lerig	  sand

Jäm
n	  sand,	  sjöstjärna

Sk4
15-‐10-‐20

11,7
56°15,979

12°45,172
<5

<5
Lerig	  sand

Jäm
n	  sand

Sk5
15-‐10-‐20

11,6
56°16,139

12°45,821
75

75
Sand

Jäm
n	  sand

Sk6
15-‐10-‐20

11,9
56°15,259

12°43,415
80

80
<1

Lerig	  sand,	  enstaka	  block
Jäm

n	  sand,	  rödalger	  på	  block	  ,	  sjöstjärna
Sk7

15-‐10-‐20
11,8

56°15,418
12°44,066

75
75

Lerig	  sand
Jäm

n	  sand
Sk8

15-‐10-‐20
11,2

56°15,582
12°44,719

75
75

Lerig	  sand
Jäm

n	  sand
Sk9

15-‐10-‐20
11,3

56°15,739
12°45,362

75
75

Lerig	  sand
Jäm

n	  sand
Sk10

15-‐10-‐20
11

56°15,900
12°46,014

50
50

Lerig	  sand
Jäm

n	  sand,	  sjöstjärna,	  sandm
ask

Sk11
15-‐10-‐20

8,5
56°15,021

12°43,607
10

5
5

Grus,	  sten
Jäm

n	  grus/sten-‐botten,	  sjöstjärna
Sk12

15-‐10-‐20
11,6

56°15,181
12°44,256

40
30

10
x

Lerig	  sand,	  spridda	  block
Jäm

n	  botten,	  rödalger	  på	  block,	  sjöstjärna,	  strandkrabba,	  död	  m
ans	  hand

Sk13
15-‐10-‐20

10,5
56°15,342

12°44,909
15

15
Sand

Grovt	  svallad	  sand,	  sjöstjärna,	  sandm
ask

Sk14
15-‐10-‐20

10,7
56°15,500

12°45,551
10

10
Sand

Svallad	  sand,	  sjöstjärna,	  sandm
ask

Sk15
15-‐10-‐20

11,2
56°15,661

12°46,202
50

20
20

10
x

Fläckvis	  lerig	  sand,	  grus/sten/block
Alger	  på	  sten/block,	  sjöstjärna,	  sandm

ask
Sk16

15-‐10-‐20
10,3

56°14,786
12°43,795

40
<1

Sand,	  enstaka	  block
Grovt	  svallad	  sand,	  rödalger	  på	  block

Sk17
15-‐10-‐20

11,1
56°14,945

12°44,444
40

5
25

x
Sand/grus/sten/block

Blandad	  botten	  rödalger	  på	  block,	  sjöstjärna,	  stensnultra
Sk18

15-‐10-‐20
10,6

56°15,105
12°45,095

5
5

<1
Sand,	  fåtal	  m

indre	  block
Grovt	  svallad	  sand,	  sandm

ask
Sk19

15-‐10-‐20
9,8

56°15,265
12°45,739

15
15

Sand
Svagt	  svallad	  sand,	  sjöstjärna,	  sandm

ask
Sk20

15-‐10-‐20
10,9

56°15,424
12°46,389

25
5

20
x

Sand,	  grus/sten/block
Svallad	  sand	  m

ed	  partier	  av	  sten/block,	  sjöstjärna,	  sandm
ask

SkF1
15-‐10-‐22

12,1
56°15,336

12°43,662
15

15
Sand

Svallad	  sand,	  sandm
ask,	  stubb

SkF2
15-‐10-‐22

11,6
56°15,578

12°44,439
80

80
Sand,	  inslag	  av	  lera

Jäm
n	  botten,	  sandm

ask,	  sjöstjärna
SkF3

15-‐10-‐22
11,1

56°15,257
12°44,831

10
10

Grov	  sand,	  inslag	  av	  lera
Grovt	  svallad	  sand,	  sandm

ask,	  sjöstjärna,	  stubb
SkF4

15-‐10-‐22
10,8

56°15,538
12°45,824

10
5

5
Sand,	  block

Svallad	  sand	  inslag	  av	  block,	  sandm
ask,	  sjöstjärna,	  stubb
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BILAGA 6a. Bottenfauna vid SkF1, sandutvinningsområde 2, Skäldervikern, 2015. Positionering enligt WGS-84.
INFAUNA Havsbaden

PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS
PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) DC VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander
PROVTAGNINGSDATUM 15-‐10-‐20 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO
LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y
STATIONSNAMN SkF1 PROV-‐KOMMENTAR
VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %
SkF1 Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Medel Stdav Medel Stdav

Nematoda sp
Nemertea sp
Aricidea	  cerrutii
Capitellidae sp
Malacoseros	  fuliginosus
Nephtys sp.
Nephtys	  caeca
Nephtys	  hombergii cf
Nephtys	  longosetosa cf 0 0 1 0 0 0,0000 0,0000 0,0028 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,07 0,15
Pectinaria	  auricoma 1 0 0 0 0 0,0045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,11 0,24
Pectinaria	  koreni
Poecilochaetus	  serpens 0 0 0 0 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0035 24,0 53,7 0,08 0,19
Pygospio	  elegans
Scoloplos	  armiger 0 1 0 1 0 0,0000 0,0376 0,0000 0,0697 0,0000 48,0 65,8 2,58 3,78
Terebellidae sp
Anguus	  tenuis 0 1 0 0 0 0,0000 0,1275 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 3,06 6,85
Arctica	  islandica
Cochlodesma	  praetenue
Corbula	  gibba
Parvicardium	  scabrum 0 1 2 1 1 0,0000 0,0084 0,0175 0,0112 0,0043 120,0 84,9 0,99 0,80
Parvicardium	  pinnulatum
Phaxas	  pellucida
Philine	  aperta
Philine	  scabra 1 0 0 0 0 0,0033 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,08 0,18
Spisula	  subtruncata
Diastylis	  rathkei
Protomedeia	  fasciata
Phoronis	  muelleri 4 2 3 2 2 0,0483 0,0340 0,0657 0,0822 0,0213 312,1 107,4 6,04 2,92
Asterias	  rubens

56°15,336
12°43,662

BILAGA 6b. Bottenfauna vid SkF2, sandutvinningsområde 2, Skäldervikern, 2015. Positionering enligt WGS-84.
INFAUNA Havsbaden

PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS
PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) DC VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander
PROVTAGNINGSDATUM 15-‐10-‐20 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO
LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y
STATIONSNAMN SkF2 PROV-‐KOMMENTAR
VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %
SkF2 Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Medel Stdav Medel Stdav

Nematoda sp
Nemertea sp 1 0 0 0 0 0,0081 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,19 0,43
Aricidea	  cerrutii 0 0 0 0 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0012 24,0 53,7 0,03 0,06
Capitellidae sp
Malacoseros	  fuliginosus
Nephtys sp. 0 1 2 1 2 0,0000 0,0009 0,0025 0,0015 0,0021 144,1 100,4 0,17 0,12
Nephtys	  caeca 0 1 0 0 0 0,0000 0,1313 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 3,15 7,05
Nephtys	  hombergii cf 1 0 0 1 0 0,0034 0,0000 0,0000 0,0031 0,0000 48,0 65,8 0,16 0,21
Nephtys	  longosetosa cf
Pectinaria	  auricoma
Pectinaria	  koreni 2 2 1 2 3 0,0375 0,0490 0,0117 0,0153 0,0954 240,1 84,9 5,02 4,05
Poecilochaetus	  serpens
Pygospio	  elegans 2 0 0 0 0 0,0042 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,0 107,4 0,10 0,23
Scoloplos	  armiger 4 3 2 2 3 0,0576 0,0455 0,0255 0,0051 0,0326 336,1 100,4 3,99 2,40
Terebellidae sp
Anguus	  tenuis
Arctica	  islandica 0 0 0 1 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0095 0,0000 24,0 53,7 0,23 0,51
Cochlodesma	  praetenue 0 0 0 0 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0745 24,0 53,7 1,79 4,00
Corbula	  gibba 1 1 0 2 3 0,0042 0,0023 0,0000 0,0053 0,0076 168,1 136,9 0,47 0,35
Parvicardium	  scabrum 0 2 0 0 0 0,0000 0,0170 0,0000 0,0000 0,0000 48,0 107,4 0,41 0,91
Parvicardium	  pinnulatum 0 0 0 1 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0078 0,0071 48,0 65,8 0,36 0,49
Phaxas	  pellucida
Philine	  aperta 0 2 0 0 0 0,0000 0,0217 0,0000 0,0000 0,0000 48,0 107,4 0,52 1,17
Philine	  scabra 1 0 0 0 0 0,0079 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,19 0,42
Spisula	  subtruncata 1 0 0 0 0 0,0292 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,70 1,57
Diastylis	  rathkei
Protomedeia	  fasciata
Phoronis	  muelleri 2 0 0 0 1 0,0046 0,0000 0,0000 0,0000 0,0034 72,0 107,4 0,19 0,27
Asterias	  rubens 0 1 0 1 0 0,0000 0,0286 0,0000 0,0057 0,0000 48,0 65,8 0,82 1,49

56°15,578
12°44,439
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BILAGA 6c. Bottenfauna vid SkF3, sandutvinningsområde 2, Skäldervikern, 2015. Positionering enligt WGS-84.

BILAGA 6d. Bottenfauna vid SkF4, sandutvinningsområde 2, Skäldervikern, 2015. Positionering enligt WGS-84.

INFAUNA Havsbaden
PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS

PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) DC VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander
PROVTAGNINGSDATUM 15-‐10-‐20 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO
LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y
STATIONSNAMN SkF3 PROV-‐KOMMENTAR
VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %
SkF3 Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Medel Stdav Medel Stdav

Nematoda sp 1 0 0 0 0 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,00 0,01
Nemertea sp 0 0 0 0 22 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0449 528,2 1181,1 1,08 2,41
Aricidea	  cerrutii
Capitellidae sp 1 0 0 0 8 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0060 216,1 419,3 0,15 0,32
Malacoseros	  fuliginosus 0 0 0 1 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0048 0,0000 24,0 53,7 0,12 0,26
Nephtys sp.
Nephtys	  caeca
Nephtys	  hombergii cf
Nephtys	  longosetosa cf 1 0 0 0 1 0,0153 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 48,0 65,8 0,39 0,81
Pectinaria	  auricoma
Pectinaria	  koreni
Poecilochaetus	  serpens
Pygospio	  elegans
Scoloplos	  armiger
Terebellidae sp 0 1 0 0 0 0,0000 0,0265 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,80 1,59
Anguus	  tenuis
Arctica	  islandica
Cochlodesma	  praetenue
Corbula	  gibba
Parvicardium	  scabrum 0 1 3 3 0 0,0000 0,0071 0,0518 0,0343 0,0000 168,1 182,1 2,24 2,80
Parvicardium	  pinnulatum
Phaxas	  pellucida 0 1 0 0 0 0,0000 0,0144 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,35 0,77
Philine	  aperta 0 0 0 0 3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0510 72,0 161,1 1,22 2,74
Philine	  scabra
Spisula	  subtruncata
Diastylis	  rathkei 0 1 0 0 0 0,0000 0,0104 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,25 0,56
Protomedeia	  fasciata 0 0 1 0 0 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,01 0,02
Phoronis	  muelleri
Asterias	  rubens

56°15,257
12°44,831

INFAUNA Havsbaden
PROVTAGNINGSÅR 2015 PROVTAGNINGSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO UTVECKLINGSSTADIUM	  (Kod) NS

PROJEKT/UNDERSÖKNING SWECO PROVTAGARTYP	  (Kod) DC VALIDITETS-‐FLAGGA	  (Kod) A

BESTÄLLARE SWECO PROVTGNINGSAREA	  (cm2) 83,3 TAXONOM F	  Lundgren/W	  Nylander
PROVTAGNINGSDATUM 15-‐10-‐20 FIXERINGSMETOD	  (Kod) ETH METODDOKUMENT

LATITUD SÅLLETS	  MASKVIDD	  (μm) 1000 ANALYSLABORATORIUM	  (Kod) TOXICO
LONGITUD	   SEDIMENTTYP sand

POSITIONERINGSSYSTEM	  (kod) GPS FAUNA/FLORA	  (Y/N) Y
STATIONSNAMN SkF3 PROV-‐KOMMENTAR
VATTENDJUP	  (m)

BESÖKSKOMMENTAR Vegetation	  0	  %
SkF3 Individer/prov Biomassa g/prov Abundans/m2 Biomassa g/m2
Taxa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Medel Stdav Medel Stdav

Nematoda sp 1 0 0 0 0 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,00 0,01
Nemertea sp 0 0 0 0 22 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0449 528,2 1181,1 1,08 2,41
Aricidea	  cerrutii
Capitellidae sp 1 0 0 0 8 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0060 216,1 419,3 0,15 0,32
Malacoseros	  fuliginosus 0 0 0 1 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0048 0,0000 24,0 53,7 0,12 0,26
Nephtys sp.
Nephtys	  caeca
Nephtys	  hombergii cf
Nephtys	  longosetosa cf 1 0 0 0 1 0,0153 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 48,0 65,8 0,39 0,81
Pectinaria	  auricoma
Pectinaria	  koreni
Poecilochaetus	  serpens
Pygospio	  elegans
Scoloplos	  armiger
Terebellidae sp 0 1 0 0 0 0,0000 0,0265 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,80 1,59
Anguus	  tenuis
Arctica	  islandica
Cochlodesma	  praetenue
Corbula	  gibba
Parvicardium	  scabrum 0 1 3 3 0 0,0000 0,0071 0,0518 0,0343 0,0000 168,1 182,1 2,24 2,80
Parvicardium	  pinnulatum
Phaxas	  pellucida 0 1 0 0 0 0,0000 0,0144 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,35 0,77
Philine	  aperta 0 0 0 0 3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0510 72,0 161,1 1,22 2,74
Philine	  scabra
Spisula	  subtruncata
Diastylis	  rathkei 0 1 0 0 0 0,0000 0,0104 0,0000 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,25 0,56
Protomedeia	  fasciata 0 0 1 0 0 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 24,0 53,7 0,01 0,02
Phoronis	  muelleri
Asterias	  rubens

56°15,257
12°44,831
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Om dokumentet

Enetjärn Natur AB på uppdrag av Sweco

Strandfodring i Ängelholms kommun - Konsekvenser för terrester biologisk mångfald

Utredningen har genomförts under oktober-november 2015.

Följande personer har medverkat i inventeringen: 

Emil Åsegård – naturinventering, bedömningar och rapportering 

Janne Dahlén – litteraturstudie

Sofia Lund – kvalitetsgranskning

Båda är verksamma vid Enetjärn Natur AB.

Omslagsbild: Dyner vid Havsbaden.

Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB om inte annat anges.
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11 Inledning

Om projektet
Sweco utreder miljökonsekvenserna för en strandfodring för att motverka pågående erosion av sand-

stränderna i Ängelholms kommun. Kommunen har planer på att utföra strandfodring vid Vejbystrand 

och Havsbaden. Strandfodringen innebär att sand placeras på strandplanet men man vill även under-

söka möjligheten att lägga sand uppe bland sanddynerna. Syftet med att lägga sand i dynerna är att 

förbättra det naturliga översvämningsskydd som sanddynerna utgör.

Som underlag till Swecos miljökonsekvensbeskrivning har Enetjärn Natur AB utrett vilka konsekvenser 

strandfodringarna kan få för terrester biologisk mångfald i området. Utredningen har resulterat i denna 

rapport och består i tre delar:

•	 En litteraturstudie av strandfodringars effekter på biologisk mångfald

•	 En naturvärdesinventering av de miljöer som kan påverkas av strandfodringen

•	 En sammanvägd bedömning av konsekvenserna av strandfodring för biologisk 

mångfald i detta specifika fall

Två stränder ingår i utredningen: i Vejbystrand en kustremsa på ca 850 m (6 hektar) och i Havsba-

den utanför Ängelholms tätort en kustremsa på ca två kilometer (14 hektar). Området för inventering 

sträcker sig från vattenbrynet och upp i sanddynerna i båda fallen (figur 1).

Uppdraget är begränsat till naturmiljöer och arter på land. Påverkan på de platser där sanden hämtas 

eller den eventuella påverkan som strandfodringen får på de marina miljöerna eller marina arterna 

hanteras inte.

Syfte
Syftet med litteraturstudien är att dra nytta av den erfarenhet som finns från strandfodring på andra 

platser i världen vad gäller påverkan på biologisk mångfald.

Syftet med naturvärdesinventeringen är att lokalisera och redovisa värdefulla naturmiljöer inom det 

inventeringsområde som är aktuellt för strandfodringen.

Syftet med konsekvensbedömningen är att beskriva de konsekvenser strandfodringen, så som den 

planeras i Ängelholm, får på biologisk mångfald i de aktuella områdena utifrån vad som framkommit i 

litteraturstudien. 

Naturvärde

Med naturvärde avses i den här rapporten 
betydelse för biologisk mångfald.
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1Metodik

Litteratustudie

Litteraturstudien undersöker effekter av strandfodring på andra platser i världen. I Sverige är det fram-

för allt Ystads kommun som har använt sig av metoden medan den använts regelbundet i till exempel 

Danmark, Holland och USA och dess effekter är långt mer studerade där. 

Elektroniska databaser och Internet användes för att hitta relevant vetenskaplig och populär samt även 

”grå” litteratur. För att finna vetenskapligt publicerade artiklar användes Web of Science och Google 

Scholar som sökmotorer. Framför allt användes olika varianter av söktermen ”beach nourishment” med 

olika tillägg. För att hitta svenska uppgifter har google och söktermerna ”sandfodring” och ”strandfod-

ring” använts. Alla artiklar som hittats genom referenser i artiklar under litteraturstudien har inkluderats 

i litteratursammanställningen. 

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventeringen har gjorts enligt svensk standard SS 199000:2014 med ambitionsnivån 

NVI på fältnivå medel. Det innebär att inventeringen har varit så nogrann så att alla naturvärdesobjekt 

större än 0,1 ha har kunnat identifieras.  

Naturvärdet har bedömts i fyra naturvärdesklasser (1, 2, 3 och 4) samt lågt naturvärde.

 • Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk 

mångfald

 • Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk 

mångfald

 • Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för biolo-

gisk mångfald

 • Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde – viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald

 • Lågt naturvärde – ingen eller ringa positiv betydelse för biologisk mångfald

Inventeringsområdet Havsbaden sträcker sig mellan Rönne ås mynning i norr till Naturreservatet Äng-

elholms kronopark i söder. Området i Vejbystrand sträcker sig från hamnen i norr till en utlöpande udde 

850 meter söderut. Områdena besöktes i fält 2015-10-13 och 2015-10-15. Bedömningarna grundar sig 

på slutsatser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap om området som har inhämtats från läns-

styrelsen i Skåne län samt Artportalen.

Konsekvensbedömning

Konsekvensbedömningen har gjorts utifrån vad som framkommit av litteraturstudien,  i naturvärdesin-

venteingen samt hur åtgärderna kommer att utföras på de aktuella platserna. Det senare beskrivs på 

sid 17.
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1

0 200 400100 MeterInvomrvejbystrand Ü

1 Översiktskartor över inventeringsområdena Havsbaden till vänster och Vejbystrand till höger.

0 250 500125 MeterInventeringsområde Ü
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22 Litteraturstudie

Konsekvenser av strandfodring på strandmiljöer och arter
Det som avgör vilken konsekvens strandfodring riskerar att få på naturmiljöer och arter är i första hand 

vilka naturmiljöer och arter som finns på platsen för åtgärden. För att kunna bedöma vilken påverkan 

strandfodringen kan få behöver miljöer och arter på de aktulla platserna inventeras, vilket har gjorts i 

Ängelholm. Ett naturligt sandstrandshabitat med Natura 2000-naturtyperna fördyner, vita dyner och 

grå dyner och med förekomst av för respektive naturtyp typiska arter har stor betydelse för biologisk 

mångfald och där kan konsekvensen potentiellt vara stor. Många av de stadsnära sandstränderna där 

problem med erosion är som störst är dock redan sedan tidigare påverkade av åtgärder för att öka 

tillgängligheten på stränderna och för att minska erosion. Dessa platser hyser mer sällan känsliga arter 

och naturliga sandstrandsmiljöer. Risken att strandfodring ska påverka skyddade arter på dessa platser 

är däreför generellt lägre. 

I sammanhanget bör man även ha i åtanke att många av de arter som finns längs stränder är anpas-

sade till en miljö i ständig förändring, men att även dessa arter har en begränsning i vad de klarar av 

för störning (Speybroeck 2008). Generellt kan konstateras att återhämtningen går mycket fortare på 

stränder med stor transport av sand längs stränderna (Peterson m.fl. 2006). 

De åtgärder som enligt litteraturstudien avgör vilken konsekvens strandfodringen får för naturmiljöer 

och arter på land är:

 • Sammansättningen av sanden som tillförs 

 • Mängden sand som tillförs

 • Var sanden placeras och

 • Tidpunkten på året när åtgärden genomförs

Sammansättningen av sanden som tillförs
Kornstorleken på den tillförda sanden kan ha en stor betydelse för hur stranden kommer att påverkas. 

Snäckskal och annat grövre material kan påverka stranden dels genom en förändrad vinderosion (Van 

der Wal 1998) och dels genom att de grövre materialen påverkar ryggradslösa djur (i det här fallet 

insekter, kräftdjur och andra smådjur) på stranden som får svårare att gräva i sanden (Speybroeck 

2006). Det finns dock inga resultat som beskriver effekten av sandens grovlek på landlevande rygg-

radslösa djur (Speybroeck 2006). Tillförsel av grov sand påverkar även ryggradslösa djur som finns i 

skvalpzonen negativt (Rakocinski m.fl. 1996) vilket i sin tur påverkar födosökande fåglar (Peterson m.fl. 

2006). Det gör även tillförseln av snäckskal (Peterson m.fl. 2006). 

Vid val av sand är det viktigt att inte bara se till medelstorleken utan även hela variationen i grovlek, då 

en mindre andel grov sand eller snäckskal kan påverka vinderosionen (Van der Wal 1998). Sand med 

mycket sten påverkade återetableringen av växter negativt på en plats i Holland, vilket i sin tur påver-
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2kade häckningsförutsättningarna för vadare positivt (Stien och Schekkerman 2000 via Speybroeck 

m.fl. 2006).

Vindens påverkan på sanden är en viktig faktor för skapande av dyner och vegetationen på sandstran-

den (t.ex. McLachlan 1991). Sand med mindre kornstorlek kommer att innebära mer sandflykt medan 

sand med grövre storlek kommer att innebära en mindre sandflykt och en förändrad dynmiljö som kan 

påverka djur som lever i miljön och i förlängningen födosökande fåglar (Speybroeck 2006). Genom att 

välja en sand som är så nära den naturliga sanden som finns på stranden som möjligt bibehålls en na-

turlig sandflykt (Van der Wal 1998), vilket är en förutsättning för att fördyner och vita dyner ska kunna 

fortsätta bildas. 

Organiskt material i den tillförda sanden ökar näringsinnehållet och kan påverka floran (Speybroeck 

2006), störst påverkan bedöms detta få om sanden läggs högt upp på stranden där den under nor-

mala förutsättningar inte påverkas av havet.

Sammantaget bedöms det utifrån ett art och naturmiljöperspektiv vara eftersträvansvärt att använda 

sand som motsvarar den sand som redan finns på stranden både avseende medelkornstorlek och 

variation i kornstorleken. 

Mängden sand som tillförs
Mängden sand, dvs hur tjockt lager som läggs ut på stranden är en faktor avgör hur stor påverkan blir 

på de djur och växter som finns där. Påförsel av ett mycket tjockt lager sand leder till att många eller 

alla djur och växter som finns under sanden dör (Speybroeck m.fl. 2006). För vissa havsborstmaskar 

har man konstaterat att om den tillförda sanden är tjockare än 90 cm så dör alla havsborstmaskar 

(Essink 1999). Det är osäkert hur andra arter påverkas men det får anses som troligt att de påverkas 

på ett liknande sätt. Man har även i något fall kunnat visa att antalet födosökande fåglar minskat på en 

strandfodrad strand (Peterson m.fl. 2006) som en följd av minskad bytestillgång. 

Mängden sand som tillförs kan även påverka strandens horisont. Tillförs för mycket sand finns det en 

risk att stranden blir brantare vilket leder till ett smalare födosöksområde med rätt djup för vadare 

vilket leder till färre födosökande vadare (Peterson m.fl. 2006).

Sammanfattningsvis kan påverkan på arter och naturmiljöer begränsas genom att påföra ett så tunt 

lager med sand som möjligt. Det är inte klarlagt hur tunt lagret behöver vara för att arterna ska klara sig 

men det bedöms vara ganska artspecifikt. För att minimera påverkan till följd av ett tjockt lager sand är 

det relevant att göra anpassningar i tidpunkten på året för strandfodringen och var på stranden sanden 

läggs, se nedan. 

Var sanden placeras
Det finnas tre olika alternanativ för var sanden placeras; mot eller på dynerna, i eller precis ovanför 

strandlinjen samt ute i vattnet. 
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2Syftet med att placera sand mot eller på dynerna är att stärka dessa mot erosion. Sanden återförs då 

gradvis mot havet genom erosion och vind (Speybroeck 2006). Metoden bedöms ha liten påverkan på 

arter (Sterrett 2002), men om sanden placeras uppe på fördyner eller vita dyner kommer dessa att på-

verkas negativt. Metoden innebär även att stranden blir smalare vilket kan påverka födosökande fåglar 

negativt (Speybroeck 2006).

Att sprida ut sanden i ett bredare område längs strandlinjen innebär en mindre förändring än att place-

ra samma mängd sand längs dynerna. Metoden efterliknar det naturliga stadiet och vind- och vågerosi-

onen kan verka naturligt och den ekologiska påverkan är relativt låg (Speybroeck 2006). Strandfod-

ringen kan innebära att fördyner skapas men det är beroende av bl.a. strandens bredd. Om stranden är 

smal finns inte denna möjlighet (Bezzi 2009). Strandfodring i vattenlinjen ökar även förutsättningarna 

för fördyner att skapas genom att öka den tillgängliga sanden och bredda det område där vinden kan 

flytta sanden mot dynerna (Keijsers 2015). Det förutsätter dock att sand av en naturlig grovlek används 

(se ovan). Strandfodring bidrar även till att minska erosionen på redan befintliga fördyner (Keijsers 

2015, Van der Wal 1998). 

Sammantaget bedöms det för terrester biologisk mångfald vara att föredra att sanden placeras i vat-

tenlinjen jämfört med att den placeras mot eller på naturliga dynformationer där det generellt finns fler 

skyddsvärda arter. 

Tidpunkten på året när åtgärden genomförs
Störning i samband med tillförseln av sand kan påverka framför allt fåglar under häckningstiden 

men även födosökande eller vilande fåglar under andra delar av året. Eftersom fåglarna är som mest 

känsliga för störning under häckningstiden är det viktigt att undvika arbeten under denna del av året. 

På platser med mycket få häckande fåglar men med gott om rastande fåglar under höst och vår kan 

det istället vara relevant att undvika arbeten under den tiden på året. Likaså kan det vara relevant att 

undvika åtgärder på vintern om lokalen är en viktig övervintringsplats. 

Under vintern finns få ryggradslösa djur på stränderna och även på dynerna finns endast ett fåtal 

övervintrande ryggradslösa djur. Havsbortsmaskar, och i förlängningen födosökande fåglar, påverkades 

inte av en strandfodring om den genomfördes under vintern då havsborstmaskarna inte uppehåller sig i 

strandkanten (Petersson 2006, Trapezia 2013). Av den anledningen är det bäst att genomföra åtgär-

derna under vintern.

Hur växter påverkas av tidpunkten för strandfodring är inte känt. 

Sammantaget bedöms det vara relevant att genomföra eventuella åtgärder under vintern för att und-

vika störning på biologisk mångfald. Dock med reservation för viktiga övervintringsplatser för fåglar.
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2Erfarenheter från Ystad
Vid Ystad har strandfodring utförts 2011 och 2014. För att följa eventuella förändringar har ett kontroll-

program upprättats. Ingen förändring av dynhabitaten har kunnat spårats till följd av ingreppen (Trape-

zia 2014). Studieområdet omfattar dock endast ett fåtal typiska arter och få individer. Sedan strand-

fodringen utfördes 2011 förefaller mängden sandblottor ha minskat under åren 2012, 2013 och 2014 

(Trapezia 2014). Detta kan dock bero på att man mätt blottad sand från strandlinjen och att en del av 

minskningen torde vara återetablering av växter på den strandfodrade stranden. En eventuell föränd-

ring av mängden sandblottor bland dynerna går därför inte att spåra i materialet. 

Slutsats
Den samlade erfarenheten från de studier som gjorts på strandfodringens effekter på biologisk mång-

fald är att det viktigaste för att minimera en eventuell påverkan på naturmiljöer och arter är att

 • använda samma typ av sand som redan finns på platsen, 

 • genomföra åtgärderna under den tid på året då området är som minst känsligt och 

 • använda en metod som är anpassad till den aktuella platsen. 
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33 Naturvärdesinventering

Havsbaden
Översiktlig beskrivning

Inventeringsområdet vid Havsbaden omfattar en två kilometer lång strandzon mellan Rönne ås myn-

ning och naturreservatet Ängelholms kronopark. Reservatet är också ett Natura 2000-område. Närmast 

havslinjen löper ett relativt plant strandplan med bar sand utan vegetation. Strandplanet städas under 

badsäsongen från tång. Detta motverkar bildning av småbiotoper och gör att miljön är relativt artfattig. 

Innanför denna plana strandzon ligger en starkt sluttande sanddyn som ansluter till det omkring fyra 

meter höga dynkrönet ovanför (figur 3). Denna sluttning har reparerats med pålagd sand efter stormen 

Sven 2013 och Första adventstormen 2011. Dynkrönet består av en hög topp som strax bakom krönet 

långsamt sluttar böljande neråt i ett långsmalt dynlandskap i en 5 till 30 meter bred zon. Dynerna do-

mineras av gräs med inslag av vresros och små krattskogsbestånd. Innanför dynområdet tar skog och 

bebyggelse vid. Ur ett biologisk perspektiv kan dynområdet beskrivas som degraderade då de stabilise-

rats och nu är igenväxande. Endast mindre sandblottor och områden med mer naturlig dynvegetation 

finns kvar. Sandstranden har ett stort antal besökare under badsäsongen. Även vid inventeringstillfället 

i oktober promenerade många besökare längs stranden. Uppe på sanddynerna finns flera små upp-

trampade stigar, men besökare avråds genom skyltar från att beträda dynerna för att minska slitaget.

Naturvärde

I stort sett hela inventeringsområdet bedöms ha visst 

eller påtagligt naturvärde. De gräsbeväxta dynområ-

dena ovanför krönet har bedömts till naturvärdesklass 3 

(påtagligt naturvärde). Naturvärdet motiveras främst av 

naturtypens sällsynthet och hotstatus men begränsas 

genom relativt dålig kondition på grund av igenväxning.

Slänt och strandplan bedömdes till naturvärdesklass 

4 (visst naturvärde). De utgör naturmiljöer som hyser 

naturliga grundförutsättningar med mer eller mindre 

naturlig vegetation, jordförhållanden och ekologiska 

processer från vind och vågor. Naturvärdet begränsas av 

negativ inverkan av mänskliga störningar (strandbesö-

kare, sandutjämning m.m.). 

Naturvärdet i området begränsas av att strandplanet ren-

sas från tång, att dynerna är igenväxande samt störning 

på fågelliv från besökande.

Samtliga objekt finns redovisade i detalj i Bilaga 1. Inga 

objekt med naturvärdesklass 1 (högst naturvärde) eller 2 

(högt naturvärde) identifierades. Objekten B och E består 

av vardera två delområden med likartad naturmiljö.

Dynstabilisering

I ett naturligt dynlandskap är vinden och i 
viss mån vågorna viktiga krafter som konti-
nuerligt omformar dynerna. Vegetationen är 
fläckvis och det finns gott om sandblottor.

Under 1800 och 1900-talen när sandflykt 
var ett utbrett problem gjordes stora insatser 
för att binda sand längs västkusten. Det 
handlade om att plantera gräs, buskar och 
tallskog på all sandmark. I de yttre dynerna 
lade man ofta en kärna av ris eller byggde 
ett staket i som skulle fånga sanden.  Detta 
staket byggdes på i takt med att dynen växte 
på höjden.

Andra faktorer som gjort att de flesta dyner 
idag är igenväxande är upphört bete och 
ökat kvävenedfall. Igenväxningen leder till att 
dynerna stabiliseras.

Vid Havsbaden och Vejbystrand är den yttre 
dynen långsträckt, obruten och jämnhög, 
något som tyder på att de har stabiliserats. 
De är också mer eller mindre helt beväxta 
med gräs. Därmed har vindens inverkan på 
dynerna eliminerats.
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3

Omgivande landskap

Direkt söder om Havsbaden ligger naturreservatet och Natura 2000-området Ängelholms kronoskog. 

Dess naturmiljöer är mycket likartade med inventeringsområdet. Stranden är något mer böljande till 

formen och naturliga fördyner förekommer i liten utsträckning. Dynerna verkar även här vara stabili-

serade och de är lika tätt gräsbevuxna. Inslaget av grå dyner är märkbart större, men fortfarande litet. 

I övrigt är Havsbaden representativt för sandiga tätortsnära stränder på stora delar västkusten och 

Skåne i fråga om naturvärden.

3 Ovan från vänster: en reparerad yttre dyn där sand lagts upp mot dynkrönet. Bakom krönet breder ett böljande dynlandskap ut 
sig. 
4 Nere från vänster: Längst i norr saknas nypålagd sand och ett pallisadverk träder i dagen under fetare, mer näringsrik jord. 
Dynerna i norr är till stora delar igenvuxna med vresros.
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3Vejbystrand
Översiktlig beskrivning

Inventeringsområdet vid Vejbystrand utgörs av en 850 m lång sandstrand söder om gästhamnen. 

Strandlinjen har mjuka former och längs sträckan finns fyra ansamlingar med stenblock på stranden 

och ute i vattnet. Stranden sköts genom att tång rensas bort under sommarhalvåret. Därför är vegeta-

tionen sparsam. En eroderad klint skiljer strandplanet från de högre liggande gräs- och vresrosbevuxna 

sanddynerna. Dynområdet är 10-40 meter brett. Innanför dynerna tar bebyggelse och tallskog vid. Ur 

ett biologisk perspektiv kan dynområdet beskrivas som degraderat då dynerna har stabiliserats och nu 

är igenväxande. Endast mindre sandblottor och områden med mer naturlig dynvegetation finns kvar. 

Naturvärde

I det inventerade området bedömdes all mark hysa åtminstone ett visst naturvärde. Ett objekt identifie-

rades med naturvärdesklass 2 (högt naturvärde), två objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt natur-

värde) och ett objekt med naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Dessa finns redovisade i detalj i Bilaga 

1. Inget objekt bedömdes ha naturvärdesklass 1 (högsta  naturvärde).

Området med högt naturvärde utgörs av en torräng med lågvuxen tramppåverkad värdefull flora. Det 

ena området med påtagligt naturvärde är stranden tillsammans med de stenblockssamlingar som lig-

ger i vattnet utanför sandstranden. Den skiljer sig från stranden i Havsbaden genom att inbegripa flera 

andra småmiljöer och en mer naturlig övergång till dynerna intill. Det andra området med påtagligt 

naturvärde är sanddynerna i söder. Dynerna är stabiliserade men har inslag av små sandblottor.

5 I det inventerade området finns sparsamt med sandblottor uppe på klitterna. Dyner med sandblottor som denna hyser oftast 
en större artrikedom än tätt gräsklädda dyner på grund av de småbiotoper som uppstår.
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3Den biologiska mångfalden gynnas av naturliga ekologiska processer. Vindens och strömmarnas påver-

kan är en viktig del i de naturliga vegetationstypernas dynamik. Dessa processer är fortfarande närva-

rande i Vejbystrand, men deras effekt motarbetas genom skötseln.

Naturvärdet i området begränsas av att strandplanet rensas från tång, att dynerna är igenväxande 

samt besökare som medför störning på fågelliv.

De utbredda vresrosbestånden är en miljö som paradoxalt nog bidrar till biologisk mångfald genom  att 

vara en viktig pollenkälla under en stor del av sommaren, producera en stor mängd nypon som frö-

ätande fåglar nyttjar samt möjliggör för busklevande fåglar att häcka ostört. Samtidigt är vresrosen en 

invasiv art som påverkar kärlväxtvegetationen och naturtypen negativt.

Omgivande landskap

De naturmiljöer som finns i inventeringsområdet förekommer i varierande grad längs kusten i närom-

rådet. Igenvuxna strandängar med vresros förekommer tämligen allmänt, liksom skötta sandstränder, 

medan större sanddynsområden är relativt ovanligt förekommande. I Natura 2000-området Bjärekus-

ten som sträcker sig mellan Vejbystrand och Torekov förekommer endast sex hektar vita dyner och 20 

hektar grå dyner. Det gör dynlandskapet i Vejbystrand till ett värdefullt område för dessa naturtyper. 

Söderut saknas dynbildningar innanför strandlinjen i stort sett ända ner till Ängelholms havsbad.

Naturvårdsintressanta arter
Vid naturvärdesinventeringen påträffades en handfull naturvårdsintressanta arter. SandrottryffelNT, en 

svamp som antagligen bildar mykorrhiza med krypvide, påträffades på en upptrampad stig vid Havs-

baden. BacktimjanNT och slåtterfibblaVU påträffades nära varandra i dynerna i Vejbystrand. I Artportalen 

finns ett antal registrerade fynd från områdena. Från Vejbystrand finns observationer framförallt av 

kärlväxter, en handfull sandlevande bin och skalbaggen bibagge, och från Havsbaden observationer 

av ett tjugotal kärlväxter sedan 1990. Ingen av observationerna rör några naturvårdsarter. Alla fynd av 

naturvårdsintressanta arter redovisas i bilaga 2.

Samlad bedömning
Sammanfattningsvis är det de gräsklädda dynerna i 

såväl Vejbystrand som i Havsbaden som är skydds-

värda och som hyser särskilda värden för biologisk 

mångfald. 

De artförekomster som rapporterats i artportalen eller 

gjorts vid fältinventeringen är inga särskilt ovanliga ar-

ter. De rödlistade arterna som återfunnits är rödlistade 

för att de minskar starkt, och för att deras naturliga 

miljöer gör det. Denna minskning av lämpliga livsmil-

jöer pågår även i de inventerade områdena genom den 

successiva igenväxningen.

Rödlistan

Rödlistan är en redovisning av arters relativa 
risk att dö ut från det område som rödlistan 
avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan 
bli rödlistade om deras populationer befinner 
sig i kraftig minskning.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, 
var och en med sin ofta använda förkortning: 
kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära 
hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) 
och akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda 
kategorierna kallas med en gemensam term 
för hotade arter. I denna rapport redovisas arter 
i dessa tre kategorier samt arter som är nära 
hotade (NT).

Den svenska rödlistan tas fram av Artdataban-
ken enligt internationella kriterier och revideras 
regelbundet.

Den senaste rödlistan publicerades 2015.
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44 Konsekvenser för biologisk mångfald

Förutsättningar i strandfodringens utförande
Strandfodringen vid Vejbystrand och Havsbaden är planerad att utföras enligt följande:

 • Strandfodringen kommer att utföras genom att sand placeras på strandplanet 

 • Sanden som tillförs kommer att ha en likvärdig sammansättning som sanden på 

stranden

 • Den tillförda sanden kommer placeras i ett upp till 1, 5 m tjockt lager

 • Åtgärden kommer att genomföras under någon gång under perioden oktober-april

 • Vid speciella omständigheter kan sand även komma att placeras uppe på dynforma-

tionerna

 • Eventuellt kommer strandråg och/eller sandrör att planteras i dynslänten för att 

minska vindtransporten av sand, inga andra åtgärder för att stabilisera sanden kom-

mer att genomföras

Konsekvenser för naturtyper
Stränderna

Strandplanets naturvärden längs de aktuella sträckorna är relativt låga, de naturvärden som ändå finns 

skapas av en fri omfördelning av sand som skapar småmiljöer och variation i objekten. Det saknas dock 

naturliga tångbankar och väl utvecklade fördyner på grund av pågående mänsklig aktivitet. 

De naturmiljöer som riskerar att påverkas är således redan påverkade och en strandfodring på denna 

del av stranden bedöms medföra en marginell ytterligare påverkan på naturmiljöerna. Förutsättning-

arna för etablering av fördyner förbättras sannolikt vid strandfodring med en större tillgång till sand och 

en bredare strand, förutsatt att en återkommande mekaniskt omförande av sanden inte stör processen. 

I Vejbystrand finns vissa värdeelement och arter som förekommer på och vid blocksamlingarna i våg-

skvalpzonen. Vid en pålagring på upp till 1,5 meter kommer denna vegetation och element mer eller 

mindre raderas ut. Det kan sannolikt sänka naturvärdet genom att stranden förlorar variation, men det 

ska poängteras att det handlar om miljöer med vanliga arter på stenblock längs hela kusten.

Gräsdynerna

De högsta naturvärdena finns i de gräsbeklädda sanddynerna i respektive område. Eftersom sanden i 

första hand kommer att läggas på stränderna kommer det inte ske någon direkt påverkan på dessa mil-

jöer. Sanden som läggs på stranden kommer dock genom vindpåverkan att transporteras inåt land och 

eventuellt skapa fördyner och bygga på de befintliga dynerna. Detta är helt naturliga processer i den 

här sortens ekosystem som ökar ytan sandblottor vilket är en bristvara idag jämfört med ett förmodat 

naturligt tillstånd. Effekten kan därför vara svagt till måttligt positiv på dynernas variation. 
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4Strandfodringen kommer att skydda dynerna vid kraftiga stormar vilket kan verka negativt på naturmil-

jöer eftersom de naturmiljöer som finns längs stränderna kräver ett visst mått av störning för att inte 

växa igen. Om ingen strandfodring genomförs riskerar dock stranden och dynerna på sikt att helt erode-

ras bort, vilket självklart skulle påverka de naturmiljöer som idag finns på stränderna negativt. 

Att plantera strandråg och/eller sandrör längs den yttre dynen motverkar de naturliga processerna som  

är viktiga för bildandet av vita dyner och den vindstörning som behövs för att upprätthålla dem. Då 

denna miljö redan idag i stort sett saknas innebär det dock ingen ytterligare påverkan på naturtyp. 

Om aktiv påläggning av sand utförs på dynerna vilket kan bli aktuellt efter kraftigare stormar som ero-

derat bort dynerna finns det en risk att de naturtyper som förekommer här påverkas. Om det rör sig om 

mycket sand kan det även medföra att strandplanet blir smalare.

Vresrosbestånden

Av naturtyperna i Havsbaden och Vejbystrand så skiljer objekten som domineras av vresros ut sig som 

objekt med starkt modifierad vegetation, medan sandstränderna och de gräsbevuxna klitterna har 

naturlig vegetation. Eventuella effekter på vresrosbestånden från strandfodringen bedöms vara irrele-

vanta för naturmiljöer och arter och behandlas inte ytterligare här. 

Konsekvenser för arter
Även för arter är de gräsbevuxna sanddynerna de objekt som hyser högst värden. Sandstränderna sak-

nar naturvårdsarter i inventeringsområdet och det som ändå finns är vanliga även i naturliga habitat.

Vid inventeringen noterades tre rödlistade arter och en naturvårdsart. De förekom i små bestånd med 

relativt få individer (utom backtimjan se bilaga 2). Arterna kommer inte påverkas direkt av strandfod-

ringen då den inte görs på eller mot dynerna. Om sandtillförseln på dynerna till följd av att vinden för 

med sig den sand som läggs ut på stränderna blir stor, vilket inte är sannolikt, ökar risken för att någon 

av de mindre förekomsterna av rödlistade arter ska slås ut. Generellt sett så gynnas dock arten av den-

na typ av störning även om enstaka individer kan påverkas negativt. En sådan slumpmässig störning är 

svår att förhindra och kan även ses som en naturlig följd av att sandstrandsmiljöer är i ständig föränd-

ring. Övriga noterade arter förekommer i samtliga fall i sådan mängd och utbredning att en slumpmäs-

sig utrotning genom begravning i vinddeponerad sand bedöms som obefintlig.

Vi bedömer sannolikheten för en slumpmässig utrotning som liten (men ökad), men rekommenderar 

en övervakning av de koordinatsatta artfynden, åtminstone om man konstaterar en stark naturlig vind-

buren transport av sand till dynerna. 

En strandfodring som medför ett tjockt nytt lager med sand kommer att påverka de arter som spar-

samt växer i de rudimentära fördyner som förekommer på de båda stränderna. Detta är emellertid 

mycket vanliga arter och de förekommer även ovanför zonen på 1,5 meters höjd. Arterna är både lätt-

spridda och störningsgynnade. Genom att den tillförda sanden kommer att ha liknande kornstorlek och 

sammansättning kommer förutsättningarna vara goda för en återetablering av arterna som finns i de 

föränderliga sandstrandsmiljöerna.
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4Stränderna hyser inga häckande fåglar och endast få rastande fåglar. Risken för att påverka mer än 

några enstaka individer av någon rastande rödlistad art eller några individer av vanliga arter är låg även 

om åtgärderna genomförs i april då många arter återvänt från sina vinterkvarter. 

Om aktiv påläggning av sand utförs på dynerna vilket kan bli aktuellt efter kraftigare stormar som ero-

derat bort dynerna finns det en risk att man påverkar de rödlistade arterna som förekommer här. Innan 

en sådan åtgärd genomförs bör man således uppdatera sig på var dessa arter finns för att undvika en 

påverkan på dessa arter.

Samlad bedömning
Sammanfattningsvis är de naturmiljöer som riskerar att påverkas redan kraftigt påverkade av mänsklig 

störning och inte naturliga, vidare finns få känsliga arter i området. Dessutom kommer den sand som 

används likna den sand som finns på stränderna, sanden kommer i huvudsak att läggas på strandpla-

net och eventuella åtgärder för att binda sanden består i plantering av för området naturlig vegetation. 

Det är alla åtgärder som kommer att minska negativa effekter av strandfodringen. Möjligen skulle man 

för att ytterligare minska påverkan på arter kunna genomföra strandfodringen under vintern då få eller 

inga djur finns på stranden och lägga ett tunnare lager sand på stranden för att inte kväva de individer 

som ändå finns där. Det är dock åtgärder som endast marginellt skulle minska påverkan på dessa art- 

och individfattiga stränder.

Strandfodringen kommer endast att innebära en liten påverkan på arter och naturmiljöer och påverkan 

kan i vissa fall möjligen vara positiv. 

Uppföljning
Trots att konsekvenserna på naturmiljöer och arter på land bedöms vara små kan det ändå vara rele-

vant att följa upp effekterna som kan vara både positiva och negativa. Uppföljningen bör genomföras 

med stöd av Naturvårdsverkets metodik  Manual för uppföljning av sanddyner och stränder i skyddade 

områden (2010).
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Källor

Webbsidor
Uppgifter om växt- och djurförekomster har hämtats från www.artportalen.se 2015-10-05

Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från www.artdatabanken.slu.se/rodlista 2015-10-25

Uppgifter om Natura 2000-områden och naturreservat har inhämtats från naturvårdsverkets hemsida: 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Natura-2000/

De kartor och ortofoton som använts finns tillgängliga på karttjänsten OptiwayGis: www.optiwaygis.

com

Litteratur
Bezzi A., Fontolan G., Nordstrom K.F, Carrer, D. and Jackson N.L., 2009. Beach nourishment and fore-

dune restoration: practices and constraints along the Venetian shoreline, Italy. Journal of Coastal Re-

search, SI 56 (Proceedings of the 10th International Coastal Symposium), 287 – 291. Lisbon, Portugal, 

ISSN 0748- 0258 

Sterrett 2002. California Department of Boating and Waterways and State Coastal Conservancy, 2002. 

California Beach Restoration Study. Sacramento, California.

Essink K. 1999. Ecological effects of dumping of dredged sediments; options for management. Journal 

of Coastal Conservation 5: 69–80.

Jacobson, M., Johansson, G. och Östergren, J. 2014. Marinbiologisk kontroll samt uppföljning av dynha-

bitat Sandhammar bank, Ystad sandskog och Löderups strandbad 2014.

Jungerius, P.D., 2008. Dune development and management, geomorphological and soil processes, 

responses to sea level rise and climate change. Baltica, Vol. 21 (1-2), 13-23. Vilnius. ISSN 0067-3064.

Keijsers J.G.S., Giardino, A., Poortinga, A. Mulder J.P.M., Riksen M.J.P.M. och Santinelli, G. 2015. Adapta-

tion strategies to maintain dunes as flexible coastal flood defense in The Netherlands. Mitigation and 

Adaptation Strategies for Global Change Volume 20, Issue 6, pp 913-928.

Naturvårdsverket 2010. Manual för uppföljning av sanddyner och stränder i skyddade områden.

Naturvårdsverket 1997: Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000.

Peterson CH, Manning L. 2001. How beach nourishment affects the habitat value of intertidal beach 

prey for surf fish and shorebirds and why uncertainty still exists. In Proceedings of the Coastal Ecosys-

tems and Federal Activities Technical Training Symposium: U.S. Fish and Wildlife Service: Atlanta, GA, 

1–2.

BILAGA 3



21

2015-11-22

Peterson, C.H., Bishop, M.J., Johnson, G.A., D’Anna, L.M. and Manning, L.M., 2006. Exploiting beach filling 

as an unaffordable experiment: Benthic intertidal impacts propagating upwards to shorebirds. Journal 

of Experimental Marine Biology and Ecology

Rakocinski CF, Heard RW, LeCroy SE, McLelland JA och Simons T. 1996. Responses by macrobenthic 

assemblages to extensive beach restoration at Perdido Key, Florida, U.S.A. Journal of Coastal Research 

12(1): 326–353.

SIS Swedish Standards Institute 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) _ 

Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Svensk standard SS 199000:2014.

SIS Swedish Standards Institute 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) _ 

Komplement till SS 199000. Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014.

Sweco 2014. Strandfodringen i Ystad 2011 - bakgrund, uppföljning, framtid 

van der Wal D. 1998.The impact of the grain-size distribution of nourishment sand on aeolian sand 

transport. Journal of Coastal Research 14(2): 620–631.

BILAGA 3



22

2015-11-22

Bilaga 1 – Objekt med högre naturvärde

I denna bilaga beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventeringen bedömdes ha ett högre na-

turvärde. Objekten redovisas på karta i figur 2. 

Havsbaden

A Sandstrand

Beskrivning: Sandstranden mellan vattenlinjen och dynernas yttre kant är cirka 30 meter bred. Vid 

vattenlinjen finns en påtaglig höjdskillnad som gör att vattenlinjen är relativt konstant vid olika vat-

tenstånd. Området används som kommunal badstrand och sköts som en sådan. Det innebär att tång 

städas bort under sommarhalvåret och att stranden regelbundet jämnas ut så att det inte bildas 

fuktsvackor. Dessa ingrepp motverkar den naturliga dynamiken och förutsättningen för småbiotoper att 

utvecklas. En lång brygga finns i objektet och ett par betongvärn.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde 

Motivering: Biotopen hyser enstaka inslag av naturlighet inte minst genom närvaron av de naturliga 

ekologiska processerna med vågor och vind.  Att objektet är relativt stort bidrar till att ge ett visst bio-

topvärde. Den naturliga dynamiken och de småbiotoper som skapas från de ekologiska processerna 

motarbetas dock genom skötsel. Artvärdet är obetydligt då förekomsterna av karaktärsarter som sal-

tarv och marviol endast är enstaka. Närvaron av fåglar motverkas också av objektets popularitet som 

strandpromenad och badplats.

6 I Objekt A, sandstranden är plan och homogen.
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7 OBjekt B. Yttre dyn som reparerats genom att påföra ny sand.

8 Objekt B, den pålagda sanden i slänten är mer finkornig och håller fukten bättre än den ursprungliga sanden. Det ger en kom-
pakt känsla. T.h. För att motverka erosion ombeds besökare att inte beträda dynerna. 
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B Dynernas ytterkant

Beskrivning: Den yttre delen av dynerna sluttar brant ner mot den yttre, lägre liggande sandstranden. 

Slänten är 3-5 meter hög och relativt brant. Efter erosionsskador från vinterstormar har sand påförts 

för att ”reparera” skadan. Sanden som har använts innehåller en hel del musselskal och är av en annan 

fraktion än omgivande dyner även om den hämtats lokalt. Dessutom har försök gjorts för att etablera 

vegetation på slänterna. Försök har gjorts med pluggplantor och med kokosfibernät. En del plantor har 

tagit sig, andra inte. Idag växer här spridda bestånd av sodaört, saltarv och olika mållor. Ingreppet har 

gjort att denna slänt idag ser onaturligt jämn ut i jämförelse med Natura 2000-området söder om in-

venteringsområdet. Med tiden kommer vind och växtetablering ge området ett mer naturligt utseende.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Trots ingreppen finns vissa biotopkvaliteter som en relativt naturlig vegetation både vad 

avser artsammansättning och den glesa förekomsten. Detta motiverar ett visst biotopvärde. Artvärdet 

är obetydligt. 

C Ovanför klintkanten söder om Strandhotellet

Beskrivning: Området ovanför klintkanten utgörs av igenväxande sanddyner. Sandrör dominerar vegeta-

tionen med ganska täta bestånd uppblandat med rödsvingel. Naturtypen är Natura 2000-naturtypen 

vita dyner med ett diffust inslag av grå dyner. Dynerna är så vegetationsklädda så att de idag inte längre 

har möjlighet att röra på sig. Mindre sandblottor finns spritt i objektet. Där sandrörs-bestånden är glesa-

re växer arter som borsttåtel, flockfibbla, sandstarr, vårarv, blåmunkar, styvmorsviol, gulmåra, oxtunga 

och enstaka sodaört. I dessa områden finna också ett bottenskikt av mossor, främst blek gräsmossa 

och väggmossa. Här och var finns bestånd av krypvide, kråkbär, vildkaprifol och vresros. Det finns också 

vindpinade, lågväxta bestånd av bergtall, asp och vårtbjörk. Kanin förekommer rikligt i objektet och 

deras bete och grävverksamhet är av betydelse för att skapa sandblottor och hålla vegetationen nere. 

Den yttre dynen är långsträckt och bryts endast av de gångstråk som etablerats.

En rödlistad art noterades vid inventeringen; sandrottryffelNT.

Natura 2000-naturtyp: 2120 Vita dyner och 2130 Grå dyner

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: De Natura 2000-naturtyper som förekommer i det här objektet är sällsynta och hotade i 

ett nationellt perspektiv. Naturtypen är dock igenväxande och den naturliga dynamiken inte längre så 

formgivande. Med hänsyn till de försämrade kvaliteterna uppnår objektet endast ett påtagligt biotop-

värde. Objektet har ett visst artvärde. Typiska arter för naturtyperna förekommer, som flockfibbla och 

borsttåtel i grå-dynsinslagen. Den rödlistade arten sandrottryffelNT bidrar också till att bekräfta artvär-

det. Det ska dock sägas att biotopvärdet ligger i den högre delen av påtagligt och naturvärdesklassen 

ligger därmed nära klass 2, högt naturvärde.
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9 Objekt C, dynlandskapet är idag stabiliserat med en tät gräsvegetation. Arter gynnade av ekologiska störningsprocesser 
hänvisas till upptrampade stigar.

10 Objekt C. Bitvis går bebyggelsen mycket nära stranden och dynområdet reduceras till smala korridorer. Inslag av krattskog 
förekommer.
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D Ovanför klintkanten norr om Strandhotellet

Beskrivning: Ett dynområde som idag till stor del domineras av vresros. Mindre sandblottor och fläckvis 

inslag av naturlig dynvegetation med arter som flockfibbla, sandstarr, ängsviol, blåmonke, styvmorsviol 

och vårarv. Bitvis täta bestånd med sandrör och rödsvingel. Vresros är dock den art som dominerar 

objektet. En del bestånd är högväxt medan andra ser ut att ha tagits bort för ett par år sedan för att 

sedan komma tillbaka som mer lågväxta buskage. Kanin förekommer rikligt i objektet och deras bete 

och grävverksamhet är av betydelse för att skapa sandblottor och hålla vegetationen nere.

Natura 2000-naturtyp: 2120 Vita dyner och 2130 Grå dyner

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Förekomst av Natura 2000-naturtyp i mindre fläckar ger ett visst biotopvärde. Förekomsten 

av vresros bidrar till biologisk mångfald genom att utgöra en viktig pollenkälla för insekter och genom 

frukt som äts av småfågel. Samtidigt utgör den ett hot då den tränger undan den naturliga vegetatio-

nen och sandblottorna. Artvärdet är visst med glesa förekomster av typiska arter som sandrör, flock-

fibbla och borsttåtel. 

E Ovanför klintkanten nordligaste delen

Beskrivning: Området längst norrut ligger endast någon meter högre än själva sandstranden. Objektet 

utgörs av en smal remsa mellan den yttre sandstranden och vassbältet som kantar Rönne å. Längs 

båda kanter finns ett erosionsskydd, dels av stora stenblock och dels ett palissadverk av timmer. Vege-

tationen är tät och består av vresros, strandråg, sandrör, knylhavre, sandstarr, renfana, liten blåklocka, 

rödsvingel och hallon.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Förekomsten av vresros bidrar till biologisk mångfald genom att utgöra en viktig pollenkälla 

för insekter och genom frukt som äts av småfågel. Samtidigt utgör den ett hot då den tränger undan 

den naturliga vegetationen och sandblottorna. Artvärdet är obetydligt. 
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11  Objekt D är ”vita dyner” under snabb igenväxning med vresros.

12 I objekt E har vresros helt tagit över större delen av objektet. Inslaget av andra kärlväxter är sparsamt och består främst av 
strandråg i kanten mot sandstranden.
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Vejbystrand

F Sandstrand

Beskrivning: Sandstranden är omkring 30 meter bred och saknar vegetation på större delen av ytan. 

Stranden lutar närmast vattnet med ett fall på över en meter på 10 meter, där ovanför är den rela-

tivt flack och homogen. Fördyn mot klitterna saknas eller är svagt utvecklad. Området används som 

badstrand. Stranden sköts genom bortförande av tång under sommarhalvåret. Dessa ingrepp motver-

kar den naturliga dynamiken och förutsättningen för små biotoper att utvecklas. Driftvall (tångbälte) 

saknas eller förekommer mycket sparsamt. I kanten närmast klitterna växer saltarv fläckvis, samt några 

få glesa bestånd sandrör, strandråg, sodaört, kustbaldersbrå och marviol.

Utanför sandremsan ligger fyra stenblocksamlingar ut i vattnet. Antagligen är de artificiella, hopfösta 

från att tidigare ligga spridda längs hela stranden. Arter som förekommer på stenblock vid kusten är 

framförallt lavar. När stenarna ligger i stänkzonen för havsvågorna blir artantalet ofta ganska litet. De 

lägst liggande stenarna har en typisk artfattig flora, svartfärgade med saltlav och blågrönalger. Högre 

liggande stenar hyser ett tiotal arter, framförallt stoftlav, murlav och arter ur släktena skivlavar, orang-

elavar och gråstenslavar. Det är vanliga arter och inte artrikare än vanliga stenblocksmiljöer. Mellan de 

högre liggande blocken växer också lite vegetation med arter som strandaster, gulkämpar, åkermolke, 

saltarv, strandråg och krypven. Vid en av stensamlingarna vilade vid inventeringstillfället tre bläsänder. 

Mellan stenarna växer blåstång och ett par andra alger.

13 Objekt F, sandstranden i Vejbystrand övergår i fördyn mot ett skarpt eroderat krön.
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På ett ställe löper en liten dagvattenledning ut från en trumma. Vattendraget saknar vegetation men 

meandrar fritt i sanden. 1988 noterades källgräsVU i vad som då beskrevs som ”strandkärr med bäckut-

flöde”. Denna miljö finns inte kvar idag och därmed inte heller arten. Den mänskliga närvaron förhindrar  

all långvarig närvaro av fåglar. 

Natura 2000-naturtyp: 2110 Fördyner

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: I objektet växer ett antal vanliga karaktärsarter för Natura 2000-typen 2110 Fördyner, såsom 

strandråg, saltarv och marviol. Objektet hyser korta sträckor böljande, oregelbundna dyner i kanten 

mot klitterna där den kan klassas som Natura 2000-typen Fördyn. Enstaka biotopkvaliteter finns, 

såsom blocklinjen, små tångrester, och sparsam vegetation vilket bidrar till ett påtagligt biotopvärde. 

Naturvårdsarter saknas idag och artrikedomen är inte högre än i omgivande landskap eller intilliggande 

stränder varför artvärdet klassas som obetydligt.

G Dynerna i norr

Beskrivning: Från hamnen i norr till friluftsbadets södra del har dynerna ovanför sandstranden nästan 

helt slutit sig i ett stort vresrosbestånd, avskuret av ett par stigar mellan villorna och stranden. I mindre 

delar av objektet har successionen nått längre och består av unga vindpinade krattlövträdsbestånd 

med bland annat asp och bergek, men även krikon. Vresrosbeståndet är tätt och rymmer få och obe-

tydliga förekomster av andra arter. Det ansluter direkt, med en skarp erosionskant mot sandstranden.

14 Utanför sandstranden i objekt F följer en zon med stenblock hopfösta i fyra områden. De högst liggande stenarna har ett 
utvecklat lavsamhälle med arter vanliga på block i kustmiljö.
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Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Objektet är artfattigt på kärlväxter och karaktärsarter för kustmiljöer. Artvärdet är därför 

obetydligt. Vresros och krattlövskog utgör emellertid heterogena strukturer med, i vresrosens fall stor 

nektar- och pollenresurs för insekter, och frukter som födoresurs för fröätande fåglar. Detta motiverar 

till ett visst biotopvärde trots att arten utgör ett hot då den tränger undan den naturliga vegetationen 

och sandblottorna. 

H Grå dyn

Beskrivning: Objektet är en lågvuxen torräng som skiljer ut sig från övrig högvuxen strandrågsdominerad 

vegetation. I fältskiktet växer gråfibbla, backtimjanNT, rödven, knippfryle, borsttåtel, fårsvingel, liten blå-

klocka, femfingerört, sandstarr och ljung. Mellan de krypande kärlväxterna förekommer små sandblot-

tor och inslag av enbjörnmossa och väggmossa. Förekomsten av backtimjan är mycket riklig och den 

dominerar vegetationen i stora delar av objektet.

Natura 2000-naturtyp: 2130 Grå dyner

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Att området utgörs av en Natura 2000-naturtyp ger ett påtagligt biotopvärde. Dess litenhet 

begränsar dock värdet. Artvärdet är också påtagligt med en stor, livskraftig förekomst av en rödlistad 

art (backtimjan).

I Dynerna i söder

Beskrivning: Dynerna söder om friluftsbadet är fortfarande i stor utsträckning gräsbevuxna men 

vresrosbestånd har här och var etablerat sig i expanderande bestånd. Sandblottor förekommer bland 

dynerna endast längs det stigsystem som sträcker sig genom klitterna och mellan havet och bostads-

området. Generellt är dock gräsdominansen stor och dynerna stabiliserade. Vegetationen domineras 

starkt av strandråg tillsammans med sandrör och rödsvingel. Här och finns inslag av andra arter såsom 

strandkvanne, åkermolke, rödven, kanadabinka, saltarv, strandkvickrot, sandstarr, silverarv, flockfibbla 

och stor ängssyra. Längst i söder breder ett stråk med mer näringsrik vegetation ut sig med stort inslag 

av renfana. Andra successionsarter som dyker upp är vildkaprifol och knylhavre som etablerat sig där 

jordlagret varit stabiliserat en tid. Längs de sandiga stigarna förekommer inslag av känsligare arter as-

socierade med artrikare grå dyner såsom borsttåtel, styvmorsviol, vårarv, blåmunkar, gulmåra, sand-

skruvmossa och ett bestånd med slåtterfibblaVU. I markskiktet växer där bland annat blek gräsmossa 

och enstaka individ sandraggmossa.

Natura 2000-naturtyp: 2120 Vita dyner och 2130 Grå dyner

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Dynerna har ett påtagligt biotopvärde som Natura 2000-naturtyp. De är i den nedre delen 

av skalan eftersom viktiga strukturer och dynamik såsom sandblottor och vandrande sand saknas. 

Artvärdet är visst på gränsen till påtagligt genom förekomst av ett antal typiska arter för naturtypen. 

Arterna har emellertid ett ganska lågt indikatorvärde för värdefull natur, men kompletteras av ett litet 

trängt bestånd med slåtterfibblaVU.
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15 Objekt G, dynerna i norr domineras helt av täta bestånd med vresros.

16 Objekt H utgörs av en torräng med värdefull kärlväxtflora.
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17 Sandblotta med borsttåtel i objekt I. Denna miljö är en värdefull struktur i dynlandskap, inte minst för sandlevande insekter. 

18 Objekt I, dynerna i söder är ännu gräsklädda med tät vegetation av sandrör och strandråg. Sandblottor med associerad 
vegetation förekommer på trampade stigar.
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Bilaga 2 – Fynd av naturvårdsarter

I denna bilaga redovisas de naturvårdsarter som påträffades under inventeringen.  

Tabell 1. Redovisning av de fridlysta och naturvårdsintressanta arter som har påträffats i inventeringsområdet. 

Art Rödlistnings-
kategori

Notering X SWEREF 99 TM Y SWEREF 99 TM

sandrör Typisk art Spridd och vanlig i objekt 
C, D, H och I

saltarv Typisk art Spridd i sandblottor objekt 
C, D, H och I

strandkvickrot Typisk art 361578 6242719

flockfibbla Typisk art Spridd i längs trampade 
ytor i objekt C, D, H och I

borsttåtel Typisk art Spridd i längs trampade 
ytor i objekt C, D, H och I

slåtterfibbla Rödlistad VU 361647 6242893

backtimjan Rödlistad NT 361675 6242971

sandrottryffel Rödlistad NT 365805 6237041 
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Sammanfattning 
Stranden Havsbaden i Ängelholm hotas av erosion som orsakas av 
högvattenssituationer och stigande havsnivåer, främst orsakat av klimatförändringar. 
Detta innebär att strandens bredd minskar, vilket i sin tur innebär att möjligheten att 
utföra värdefulla rekreationsaktiviteter försämras. För att motverka att stranden 
försvinner avser Ängelholms kommun att utföra strandfodring. Denna studie syftade till 
att värdera rekreationsnyttorna som en bibehållens strand genererar, och översiktligt 
jämföra dessa med kostnaderna för strandfodringsåtgärderna. I studien användes 
värdeöverföringsmetoden för att monetärt värdera rekreationsnyttorna som bevaras om 
strandens bredd bibehålls. Resultaten visade att nyttorna uppgår till ca 20-25 miljoner 
kr årligen beroende på antaganden om antal besök, vilket motsvarar ett nuvärde på ca 
266 – 336 miljoner kr över den tjugoåriga tidshorisont som användes för analysen. De 
nuvärdesberäknade kostnaderna för åtgärderna visade sig uppgå till ca 36-50 miljoner 
kr, vilket innebär att nyttorna överstiger kostnaderna sju gånger. Resultaten ger alltså 
tydliga indikationer om att åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma, även om de 
innehar ett flertal osäkerheter vilka främst är kopplade till skattningar över antal besök 
(dock visar resultaten samhällsekonomisk lönsamhet även om antalet besök minskar 
med 87 %, allt annat lika). Vidare var en slutsats att analysen endast fångar en del av de 
nyttor en bibehållen strand genererar, dvs. nyttor kopplade till rekreation, medan värden 
kopplade till en ökad biologisk mångfald, skydd av egendom (fastigheter, infrastruktur) 
samt existensvärden inte värderas i denna analys. På kostnadssidan fångas bara 
finansiella kostnader i analysen, medan kostnader förknippade med potentiell negativ 
inverkan på biologisk mångfald i havet (där sanden hämtas) och klimat inte värderas. 
Vidare studier kan genomföras för att ta fram ytterligare information om alla nyttor och 
kostnader som uppstår vid åtgärden, samt kompletterande information kring potentiella 
lokala finansiella effekter vilket kan ligga till grund för finansieringslösningar.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sandstränderna i Sverige är en del av det svenska naturkapitalet, dvs. en tillgång som 
årligen genererar ett flertal olika värden för människor. I Ängelholm ligger sandstranden 
Havsbaden nära centralorten och ger en stor mängd människor, både närboende och 
turister, möjlighet att nyttja stranden för rekreationsaktiviteter. Stranden är dock 
drabbad av erosion som mest troligt kommer öka i framtiden beroende på 
klimatförändringar som leder till stigande havsnivåer. På kortare sikt är dock 
högvattensituationer det som främst hotar strandens bevarande.  

Ängelholms kommun har identifierat ett flertal åtgärder som kan genomföras för att 
säkerställa strändernas bevarande (Ängelholm, 2013). Den metod som är aktuell i 
Ängelholm, kallad strandfodring, har tidigare genomförts i Ystad och är också den 
internationellt mest förespråkade (Sweco, 2013). Metoden innebär att erosionen får 
fortgå men att sand inhämtas till havs och placeras ut på strategiska ställen på 
stranden. Eftersom erosionen inte motarbetas måste åtgärden upprepas fortlöpande. 
Åtgärdernas kostnader är ofta relativt lätta att beräkna i monetära termer. Nyttorna 
åtgärderna genererar är däremot svårare att skatta eftersom de ofta inte prissätts, dvs. 
de som använder stranden behöver inte betala för de tjänster stranden tillhandahåller. 
Detta innebär att det inte genom priser och marknadsstatistik går att utvärdera hur stora 
värden stranden genererar. Det är därför viktigt att i möjligaste mån översätta dessa 
värden till monetära enheter. 

Utmaningarna Ängelholms kommun står inför är långt ifrån unika och problematiken 
med att värden kopplade till stränder förbises har identifierats i ett flertal länder. 
Framförallt i USA har värderingar av förändringar av stränder blivit allt vanligare och en 
starkt bidragande orsak till detta är att den amerikanska staten kräver 
samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar innan de beviljar finansieringsstöd till 
kommuner för att utföra åtgärderna (Stefanova, 2009).  

Värdet som stränder genererar har i den internationella litteraturen om värdering visat 
sig vara stort. Värdet erhålls av många olika typer av användare, t.ex. personer som 
badar, solar, surfar, men även cyklister och andra motionärer som rör sig i närheten. 
Förutom rekreationsvärdet för personer som använder stränder kan dessa även bidra 
med värden för personer som inte använder stranden, bara genom att de värdesätter att 
stranden finns kvar (s.k. existensvärde). Förutom detta finns också värden kopplade till 
tillhandahållande av habitat som ger förutsättningar för biologisk mångfald samt 
värden förknippade med att stränder kan skydda fastigheter och infrastruktur mot 
erosion. Det senare handlar om att om stranden försvinner innebär det risker för att 
fastigheter och infrastruktur tappar i värde eller produktivitet, eller i värsta fall riskerar 
att förstöras. Alla dessa nyttor bör värderas för att en fullständig bild av de 
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samhällsekonomiska nyttorna ska kunna vägas mot de kostnader som åtgärderna 
innebär.  

Stränder bidrar också ofta till den lokala ekonomin, då strandbesök ofta leder till 
restaurangbesök, övernattning och övrig handel. En sådan analys, kallad finansiell 
analys (alt. regionalekonomisk analys), kan också vara av intresse då den ger 
information kring förändringar i skatteintäkter, arbetstillfällen samt omsättning för 
privata företag. En sådan analys missar däremot alla värden som inte omfattas av 
marknadstransaktioner, vilket innebär att sociala värden och miljövärden ofta negligeras 
(se Box 1). Även om sådana studier ofta är sekundära för dem som fokuserar på att 
mäta välfärdsförbättringar (som denna studie) så har ett flertal sådana utförts, 
framförallt i USA. Bland annat King (2011) och Pendelton et al. (2009)  har visat att om 
inga åtgärder genomförs för att minska effekterna från erosion på stränder i USA så kan 
detta leda till negativa effekter för lokala aktörer, men att detta endast är en liten del av 
de totala monetära effekterna (ca 25 % i Kalifornien). 

1.2 Syfte 
Syftet med utredningen är att monetärt värdera de rekreationsnyttor som en bibehållen 
strand bidrar till. Värderingen fokuserar på att mäta välfärdsförbättringar (se Box 1) av 
åtgärderna, dvs. hur personer värderar att en marginell förlust av strandens nuvarande 
bredd undviks (snarare än att värdera rekreationsmöjlighet med och utan strand). 
Vidare är syftet att översiktligt jämföra nyttorna med kostnaderna för de åtgärder som 
krävs för att bibehålla stranden. Detta för att kunna ge indikationer på om åtgärderna är 
samhällsekonomiskt lönsamma.  

Utredningen svarar på följande frågeställningar: 

• Hur mycket är det värt, i termer av bibehållna rekreationsmöjligheter, att bevara 
Havsbadens nuvarande bredd? 

• Hur förhåller sig värdet av nyttorna med en bibehållen strand till kostnaderna för de 
åtgärder som krävs?  

• Vilka slutsatser kan dras av resultaten?  

1.3 Avgränsningar 
Även om stranden genererar ett flertal olika typer av värden så fokuserar denna 
utredning enbart på att belysa en typ av värde som stranden genererar, nämligen 
rekreationsvärden. Detta då värden knutna till rekreation bedöms utgöra det största 
värdet stranden genererar.  

Eventuella negativa effekter som strandfodring kan medföra (t.ex. påverkan på biologisk 
mångfald, utsläpp av klimatgaser, etc.) behandlas inte i utredningen. 

Utredningen utgår från sekundärdata och i vissa fall skattningar utförda i andra studier.  
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Alla dessa avgränsningar innebär att jämförelsen av nyttor och kostnader ska ses som 
indikationer om samhällsekonomisk lönsamhet snarare än som säkra resultat. 

2 Områdesbeskrivning Havsbaden 
Området Havsbaden ligger mellan Rönne å mynning i norr och Vegeåns mynning i söder. 
Området är ungefär 6,5 km långt och inkluderar bland annat stränderna Klitterhus, 
Råbocka, Naturistbadet och Sibirien. I Ängelholms kommun bor ca 39 600 personer, där 
en stor del av befolkningen har tillgång till området och nyttjar stranden regelbundet, 
främst sommartid. Stranden är dessutom viktig för ett antal privata aktörer då den 
bidrar till näringsverksamhet för restauranger, campingar och annan handel.  

 
Figur 1.  Karta över Skälderviken och Havsbaden 
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Det finns ingen officiell statistik över antalet besökare Ängelholms sandstränder. En 
uppskattning av mängden besök per år har till denna studie genomförts av Ängelholms 
Näringsliv AB. Uppskattningen baseras på totalt antal strandbesök per år för hela 
kommunens stränder. 40 % av antalet totala strandbesök i kommunen antas ske vid 
Havsbaden. Besökarna delades upp i tre olika typer av grupper; övernattare, där 80 % 
och 35 % av det totala antalet antas besöka Havsbaden under hög- respektive 
lågsäsong), lokalbefolkning (80 % av befolkningen i kommunen antas besöka stranden 
med olika frekvens under året) samt dagsbesökare från närliggande kommuner. 
Besöksantal för lokalbefolkning baseras på antaganden om en vädermässigt ”bra” eller 
”dålig” sommar. Då det råder stora osäkerheter kring besökssiffrorna har det totala 
antalet besökare per år baserats på ett lågt och ett högt scenario. I det lågt räknade 
scenariot bedömdes antalet strandbesök vara 583 000 medan det i det högt räknade 
scenariot bedömdes vara 737 000 (Andreas Javrud, Ängelholms Näringsliv AB).  

Tabell 1  Antal strandbesökare till  Havsbaden 

Besökarkategori	   Antal	  
strandbesök/åra	   Procent	  

Övernattare	  
(Varav	  utländska	  turister)	  
	  

35	  000	  
(6	  000)	  

6	  %	  
(1	  %)	  

Dagsbesökare	  (från	  andra	  kommuner)	   100	  000	   17	  %	  
Lokalbefolkningb	   448	  000	  -‐	  602	  000	   77	  -‐	  82	  %	  

Total	   583	  000	  -‐	  737	  000	   ~	  100	  %	  
Totalt	  (justerat	  för	  betalningsvilja)c	   426	  000	  –	  538	  000	   -‐	  

a Besöksantalet är antalet besök, eller ”stranddagar” per år, inte antalet unika besökare. 

b Antal strandbesök för lokalbefolkningen varierar beroende skattning av besök för en 
”dålig” respektive ”bra” sommar. 

c Endast personer i åldrarna 19-79 år antas ha en betalningsvilja, varför antalet besök 
justeras efter befolkningsfördelning i riket  
Källa: Personlig kommunikation med Andreas Jarud, Vd/CEO Ängelholms Näringsliv AB 
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3  Metod 
Den metodik som används för värderingen i denna studie, monetär värdering med 
värdeöverföringsmetoden1, baseras på vägledningar från ett flertal internationella 
rapporter och den senaste forskningen inom miljövärdering (bl.a. TEEB 2010; UK DEFRA, 
2007; Bateman et al. 2011). En stor del av tillvägagångssättet beskrivs också på ett 
lättillgängligt sätt i Naturvårdsverket (2015). Rapporten ger bl.a. rekommendationer för 
hur samhällsekonomiska värderingar baserade på värdeöverföringsmetoden ska 
utföras. Förutom den mest tongivande och mest uppdaterade litteraturen har vi också 
haft åtskilliga kontakter med forskare, konsulter och tjänstepersoner i ett flertal länder, 
däribland USA och Sverige, för att förankra den använda metodiken och 
genomförandet.  

3.1 Värderingsmetodik – monetär värdering 
Ekonomisk värdering av icke-marknadsprissatta varor och tjänster bygger på att 
marginella förändringar i kvantitet eller kvalitet av varan eller tjänsten värderas.  I denna 
studie innebär det att betalningsvilja för en marginell förändring, dvs en liten förändring 
av strandens bredd, används för att skatta värdet av att behålla stranden (dvs. undvika 
förlust av marginell bredd). Att värdera ett scenario som bygger på ”med eller utan 
strand” skulle inte vara en marginell förändring för de berörda personerna i Ängelholm 
med närområde. Denna ansats kan därför inte användas för att ta fram relevant 
information för området. Hade istället en samhällsekonomisk analys baserats på hela 
Sveriges befolkning så hade en ansats med ”med eller utan strand” varit en möjlighet, då 
det i en ”medelsvensks” perspektiv förmodligen kan anses vara en marginell förändring 
att förlora en av ett flertal stränder. Det finns ett antal olika sätt att genomföra studier 
av betalningsvilja för marginella förändringar av icke-marknadsprissatta varor och 
tjänster (dessa delas upp i Stated- och Revealed Preference-tekniker), men då dessa 
ofta kräver stora resurser används ofta värdeöverföringsmetoden när resurserna är 
knappa. 

3.2 Värdeöverföringsmetoden 
För att skatta värdet av nyttorna de strandskyddande åtgärderna skapar används 
värdeöverföringsmetoden. Värdeöverföringsmetoden innebär att värden (betalningsvilja 
för en icke-prissatt vara eller tjänst) från tidigare utförda studier på annan plats används 
för att beräkna värdet av de specifika förändringarna som sker på den plats man är 
intresserad av (i detta fall Havsbaden i Ängelholm). Metoden är alltså inte en 
värderingsmetod i sig utan snarare en metod för att på ett tillförlitligt och vetenskapligt 
sätt överföra resultat från tidigare utförda studier. Grunden för metoden är att det finns 

                                                                    
1 Benefits Transfer eller Value Transfer 
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tillräckliga likheter mellan platserna för att det beräknade värdet på en plats kan 
användas för att approximera värdet på platsen av intresse. Ett viktig antagande för 
metoden är att de två platserna är lika och att individerna vid de två platserna upplever 
den förändrade strandkvaliteten på ett liknande sätt. Det krävs därför stor noggrannhet 
och en djup miljöekonomisk kompetens för att på ett tillförlitligt sätt utvärdera 
litteraturen i syfte att välja ut studier som på bästa sätt passar den aktuella kontexten 
(Ängelholm och Havsbaden).  

Ett flertal studier har utvärderat hur stort överföringsfelen är för olika metoder och för 
olika ekosystemtjänster. Navrud (2007) visade i en litteraturöversikt att överföringsfelet 
i snitt ligger mellan 25-40 %. Naturvårdsverket (2014) rekommendationer är därför att 
använda värderingsstudier med värdeöverföringsmetoden bara i de fall då ett 
överföringsfel på 25-40 % kan accepteras. Ett sätt att hantera detta är att genomföra 
känslighetsanalyser för att kontrollera för denna osäkerhet. 

Box 1.  Välfärdsmått 

Från ett miljöekonomiskt perspektiv finns det två olika angreppsätt för att kunna ta 
fram relevant information för beslutsfattare: (1) Kostnads-Nytto-Analys, och (2) 
Finansiell analys. (Söderqvist 2015) 

För att kunna utföra en Kostnads-Nytto-Analys på ett fall där icke-marknadsprissatta 
varor eller tjänster (t.ex. ekosystemtjänster) påverkas krävs information om hur 
individer värdesätter en förändring av tillgången till kvantitet eller kvaliteten hos dessa 
(exempelvis deras betalningsvilja för en bibehållen sandstrand). Detta genomförs 
genom att man med miljöekonomiska metoder (t.ex. Värdeöverföringsmetoden, se 
nedan) skattar konsumentöverskott vilket är ett nationalekonomiskt mått på välfärd 
eller välmående för personer. 

Vid ett genomförande av en Kostnads-Nytto-Analys erhålls i detta specifika fall 
information om strandfodringsåtgärden kommer att resultera i en samhällsekonomisk 
vinst (dvs. nyttan i termer av ökad välfärd för samhället är större än kostnaderna). 

Vid en finansiell analys (eller regionalekonomisk analys) däremot, levereras information 
om hur åtgärden kommer att påverka pengaflödet inom samhället (dvs. hur den 
ekonomiska kakan fördelas lokalt eller regionalt). Denna typ av analys fångar alltså 
bara nyttor som omvandlats till pengar, och missar alla värden som folk inte behöver 
betala för. 

Resultaten från de två olika metoderna kan inte adderas utan kompletterar varandra 
och ger olika typer av information om nyttor kopplad till åtgärden.  
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4 Genomförande 
För att ta fram den relevanta informationen över de nyttor som bevaras av åtgärderna 
samt för den översiktliga jämförelsen av nyttor och kostnader genomfördes tre steg: 

1. Definiera värderingscenario för strandfodringsåtgärderna i Ängelholm 
2. Skatta värdet av nyttor 
3. Skatta kostnader  

4.1 Scenario 
Som nämnts i inledningen så är den största problematiken för Havsbaden att strandens 
bredd minskar p.g.a. erosion. Strandens bredd varierar i nuläget men bedöms vara 
mellan 30-40 m. Erosionen beror delvis på att havsnivån höjs på grund av 
klimatförändringar, men också på kortare sikt av högvattensituationer och stormar. Även 
om det är svårt att skatta i vilken takt detta kommer att ske i framtiden, då detta beror 
på väder och havsströmmar, så antas i denna studie en konstant erosionstakt som 
innebär att 1 m strand försvinner årligen. I värderingsscenariot bedömer vi nyttorna med 
att utföra åtgärder som hindrar denna utveckling, vilket innebär att strandens nuvarande 
bredd bibehålls (se t.ex. Figur 2). Tidshorisonten som bedömts vara rimlig att utföra 
värderingen över är 20 år, vilket innebär att värderingen fokuserar på att undvika att 
stranden minskas med 20 m på 20 år, vilket motsvarar en minskning på mellan 55 och 
66 procent.  

 

 

F igur 2. Bi ld på strandfodring t idigare genomförd i  Ystad. Överst 
visas stranden innan strandfodringen,  i  mitten veckan efter samt 
nederst ett år  efter  åtgärden 

BILAGA 4



 

 12 

4.2 Värdering av nyttor 
Värdeöverföringen började med att söka efter relevanta studier i den internationella 
litteraturen och i ekonomiska värderingsdatabaser. Fokus lades på studier som värderat 
ett liknande scenario som i Ängelholm, dvs. erosionsproblem som leder till minskade 
sandstränder. Den första analysen ledde till att över 50 st relevanta artiklar inhämtades 
och granskades, samt att vi konsulterade ett flertal av de ledande 
miljöekonomforskarna för att säkerställa att vi identifierat alla tillgängliga och relevanta 
studier. Slutligen valde vi ut 11 av de mest relevanta studierna som huvudsakligen 
fokuserade på hur strandbesökare värderar upplevelser kopplade till olika 
strandattribut, där strandbredd ingick (se Tabell A-1 Appendix).  

Nästa steg i genomförandet var att välja ut de studier som på ett så bra sätt som möjligt 
överensstämmer med kontexten i Ängelholm och Havsbaden. Detta genomfördes 
genom att välja bort studier som på ett markant sätt skiljer sig från studieområde. 
Orsakerna till att de valdes bort var bland annat att studierna fokuserade på att stränder 
blev obrukbara (p.g.a. exempelvis oljeolyckor, giftigt vatten etc.), att studierna 
baserades på modeller för förändrade besöksfrekvenser eller att kontexten för var 
studierna utfördes på ett alltför markant sätt skiljer sig från kontexten vid Havsbaden 
och Ängelholm (såsom karibiska stränder, svenska älvstränder, etc.). De studier som 
bedömts vara särskilt relevanta för att överföra till scenariot vid Havsbaden 
sammanfattas i Tabell 2. Studierna valdes ut baserat på kriterierna: 

• De värderade en marginell förändring av strandbredd där den procentuella 
förändringen matchar scenariot vid Havsbaden 

• De värderade strändernas bredd, storlek och kontext liknar förhållandena vid 
Havsbadens  

• Den socioekonomiska och kulturella kontexten ansågs vara tillräckligt lik. 

Två av de utvalda värderingsstudierna i tabell 2 beräknar välfärdsförbättringar i form av 
en ökad strandbredd medan de två andra fokuserar på de välfärdsförluster som skulle 
uppstå om erosionen inte hanteras. De senare studierna bedöms vara mer relevanta, då 
problematiken i Havsbaden handlar om att förhindra en förlust. Studier har också visat 
att den negativa välfärdseffekt som uppstår vid en minskning av nuvarande strandbredd 
är större än den positiva välfärdseffekt som uppstår vid en ökning av nuvarande 
strandbredd (Parson et al. 2013). En slutsats av sållningen av studierna var att vi inte 
fann några studier som var genomförda i Europa som klarade minimikraven för urvalet. 

Den studie som slutligen valdes ut för värdeöverföringen är Parson et al. (2013), då den 
på bästa sätt uppfyllde de kriterier som satts upp. Studien använder sig delvis av 
resekostnadsmetoden för att värdera förändringar i strandbredd. Metoden går ut på att 
värdet av ett strandbesök kan skattas baserat på alla kostnader, inklusive alternativ 
kostnad av individers tid, som krävs för att kunna ta sig till stranden (se t.ex. Freeman, 
2014 för mer info om värderingsmetoder). 
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Tabell 2 Utvalda studier för värdeöverföringen 

Attribut för 
värdeöverföring 

Värderings-
scenario i  

Ängelholm 

Landry et al.  
2003 

Stefanova et 
al.  2009 

Parson et al.  2013 

Plats Sverige 
USA, flera 

stränder på en 
ö i GAa 

USA, 66 st 
stränder i  NY, NJ, 
PA, DE, VA, DCa 

USA, 7 st stränder DEa 

Studien fokuserar 
på värdering av 
strandfodring? 

Ja Ja Ja Ja 

Existerande 
strandbredd (m) 

30-40 
(1 strand) 0-75 12 – 330 

snitt 50 15-30 3-30 

Strandförändring 
som värderades 

Undvika 
förlust på 

20 m  
(~66 – 50% 
minskning ) 

Ökning av 
bredd med 

2,5 m 
(~+10%) 

Ökning av bredd 
med 

~8 m*  
(~+16%) 

Undvika 
förlust på 
12-22 m 
(~-70-
75%) 

Ökning av 
bredd med  

~30 
(100 %) 

Strandbesök/år 
 

583 000 - 
737 000 
(2015) 

900 000 
(1994) Ej specifierat I snitt 68 000 

(2010) 

Betalningsvilja per 
besök för 
förbättring/undvika 
försämring, 
omvandlat till SEK 
2014 b 

Ska skattas 

134 kr 
 

(+$9.92 per 
hushåll (1996) 

11 - 30 kr 
 

($1-$2.76 per 
besök 2005) 

44 & 108 
kr 

($5-12 
2011 ) 

25 – 60 kr 
($3-6  
2011) 

Anpassning av 
betalningsvilja till 
Ängelholm 

- 

Betalningsvilja 
baserat per 

hushåll 
snarare än per 
besökare och 
därför mindre 

relevant. 

En linjär 
extrapolering av 
skattat värde för 
en 24 m ökning 

(50 %) ger 
ungefär 32-89 kr 

beroende på 
modell 

Uppskattat värde ”per 
besök” (44 kr) för att 

undvika en förlust 
bedömdes mer relevant 
än ”per dag” värdet (108 

kr) pga av tillgängligt 
besöksdata i Tabell 1 

a Amerikanska delstaterna: GA=Georgia, DE=Delaware, NJ=New Jersey, SC=South Carolina, 
PA=Pennsylvania, VA=Virginia, DC=Washington, DC, NY=New York 
a Betalningsviljan konverterades först till USD 2014 med Consumer Price Index och till SEK med 
Purchasing Power Parities mellan Sverige och USA.  2014 var senaste året där data var tillgängligt.  

 

Appliceringen av de värden som beräknats i de utvalda studierna har baserats på 
följande korrigeringar och antaganden:  

• Det estimat som används för att skatta betalningsviljan för att undvika en 20-
meters förlust av strandens bredd är 44 SEK per besök. Estimatet baseras på Parson 
et al. (2013) som värderar en strandbreddsminskning på 12 - 22 m (minskningen är 
ca 70-75 %). Detta värde justerades för inflation($USD 2012 till $USD 2014) samt 
omvandlades till svenska kronor (2014). För att omvandla från dollar till svenska 
kronor användes Purchaser Power Parity (PPP) istället för växelkurs, då PPP även 
korrigerar för köpkraft. 
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• Samma individer besöker förmodligen stranden många gånger per år (i andra studier 
har antalet besök per år varierat mellan 3 - 50). Den betalningsvilja som beräknas i 
den utvalda studien (Parson et al. 2013) representerar per besök-betalningsvilja. Vi 
använder därför denna och multiplicerar med det totala antalet besök per år, som 
presenterades i Tabell 1.  

• Totalt antal besök per år uppskattas till 426 000 i ett lågt scenario och 538 000 i ett 
högt scenario.  Det totala antalet besök som används för att skatta nyttan inkluderar 
endast den åldersgrupp som betalningsviljan skattades för i den utvalda studien 
(dvs. 19-79 år). 

• För att ta hänsyn till tidsaspekter nuvärdesberäknas (4 % diskonteringsränta) det 
totala värdet av åtgärderna över 20 årsperioden (2016-2036). Se även Box 2 för 
förklaring av ekonomiska begrepp. 
 

4.3 Skattning av kostnader 
Skattningarna av kostnader för åtgärderna baseras på information framtagen av Sweco. 
Kostnadsberäkningen baseras på följande skattningar: 

• Strandfodringsåtgärderna innebär att en sandvolym på ca 250 000 m3 kommer att 
utplaceras under en tioårsperiod, vilket innebär ca 500 000 m3 under denna studies 
tidshorisont.  

• Då det råder osäkerheter kring kostnaderna för åtgärderna används även här två 
scenarier, baserat på kostnad per m3 sand. Kostnaderna uppskattas till 100 kr/m3 
sand för det billigare scenariot och till 120 kr/m3 sand för det dyrare scenariot.  

• Sanden kan läggas ut vart tionde alternativt vart femte år, vilket leder till två olika 
kostnadsscenarier då kostnader som förekommer längre fram i tid värderas lägre än 
kostnader som sker idag (se nuvärde, box 2). 
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Box 2. Ekonomiska begrepp: 

En del viktiga begrepp för att tolka analysen: 

Nominellt värde är värdet av en effekt, vara eller tjänst (t.ex. en ekosystemtjänst) vid 
den tidpunkt eller under den period den sker eller levereras. Här inkluderas inte 
diskonteringsräntan eftersom detta begrepp inte tar hänsyn till den tid som har gått 
mellan den tidpunkt eller period då effekten, varan eller tjänsten levererades och idag. 

Nuvärde är dagens värde av en effekt, vara eller tjänst som har eller ska levereras. 
Detta värde fås via en s.k. diskonteringsränta. Allt annat lika möjliggör denna ränta 
en jämförelse av värdet av en effekt, vara eller tjänst vid den tidpunkt då den sker eller 
levereras och idag. 

Årsbasis Att mäta något på årsbasis, istället för att bara ange ett genomsnittligt årligt 
värde, gör det möjligt att förstå hur effekter är fördelade över tid. Det är här 
diskonteringsräntan kommer in. I vårt fall levererar strandens rekreationsvärde större 
effekter år ett än under de påföljande åren (se nuvärde). Detta fångas genom ett värde 
på årsbasis, snarare än ett årligt genomsnitt.  
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5 Resultat 

5.1 Nyttor och kostnader med att behålla Havsbaden 
I tabell 3 presenteras resultaten från värderingen, i termer av undviken förlust av 
rekreationsvärden. Det nominella värdet per år för att undvika strandförlusterna 
uppskattas till 19 miljoner kr för det låga scenariot och 24 miljoner kr för det höga 
scenariot. Det totala nuvärdesberäknade rekreationsvärdet av att undvika en förlust av 
20 meter av Havsbadens bredd under denna tidsperiod är 266 miljoner kr med ett 
årsbasis-värde på 20 miljoner kr för det låga scenariot och 336 miljoner kr respektive 25 
miljoner kr för det höga scenariot. 

 

Tabell 3 Uppskattning av rekreationsvärde för att behålla Havsbadens 
bredd under perioden 2016-2036 (i  2014 års pengavärde) 

	   Lågscenarioa Högscenario 
Betalningvilja	  för	  att	  behålla	  strandbredden	  (per	  besök,	  per	  
år) 44 kr 

Antal	  strandbesökare	  per	  år	  med	  betalningsvilja 426 000 538 000 
Rekreationsvärde	  per	  år	  (nominellt	  värde) 18 814 000 kr 23 771 000 kr 
Totalt	  rekreationvärde	  2016-‐2036	  (nominellt) 376 286 000 kr 475 424 000 kr 
	  Rekreationsvärde,	  årsbasis	  2016-‐2036	  (nuvärde) 19 567 000 kr 24 722 000 kr 
	  Rekreationsvärde,	  totalt	  2016-‐2036	  (nuvärde) 265 920 000 kr 335 980 000 kr 
a Låg- respektive högscenario baserat på osäkerhet i antal besökare, se Tabell 1.  
Nuvärdesberäkningen baserades på en 4 % diskonteringsränta samt en 20 års 
tidshorisont. 

 

Kostnaderna uppskattas uppgå till 50 miljoner för det billigare scenariot och till 60 
miljoner för det dyrare scenariot i nominella termer, vilket nuvärdesberäknat motsvarar 
36 miljoner för det billigare scenariot och 50 miljoner för det dyrare scenariot.  

Tabell 4 Uppskattning av kostnader för att behålla bredden på Havsbaden 
2016-2036 (2014 kr)  

 Lågscenario Högscenario 
Sandvolym	  som	  utplaceras	  2016-‐2036	  (m3) 500 000  
Materialkostnad	  per	  m3	  sand	  (nominellt) 100 kr 120 kr 
Total	  kostnad	  2016-‐2036	  (nominellt) 50 000 000 kr 60 000 000 kr 
Kostnad,	  årsbasis	  2016-‐2036	  (nuvärde) 2 618 000 kr 3 699 000 kr 
Kostnad,	  totalt	  2016-‐2036	  (nuvärde) 35 581 000 kr 50 267 000 kr 
Låg- respektive högscenariot baseras på osäkerheter i per m3 kostnader samt på hur den 
totala kostnaden fördelas över 20 årsperioden.  
Nuvärdesberäkningen utgår från en diskonteringsränta på 4 % samt en tidshorisont på 
20 år. 
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5.2 Jämförelse av kostnader och nyttor 
I tabell 5 presenteras en översiktlig jämförelse av vissa av de nyttor och kostnader som 
strandfodringsåtgärderna medför. I tabellen listas på ett översiktligt sätt också andra 
potentiella värden, som inte värderas i denna studie. Resultaten visar att åtgärderna 
skulle kunna generera en årlig samhällsekonomisk vinst på 17-21 miljoner kr och en total 
samhällsekonomisk vinst på 230-286 miljoner kr över hela tidshorisonten. 

Tabell 5. Jämförelse av samhällsekonomiska nyttor och kostnader för att 
behålla bredden på Havsbaden under perioden 2016-2036 (årsbasis 
nuvärde 2014) 

Samhällsekonomiska konsekvensera Lågt scenario Högt 
scenario 

NYTTORb 

Skydd	  för	  habitat	  och	  biologisk	  mångfald - c 

Skydd	  mot	  översvämningar	  för	  
bebyggelse/infrastruktur 

- c 

Existensvärden - c 

Rekreationsvärde + 19 567 000 + 24 722 000 

KOSTNADER	   

Miljökostnader	  (t.ex.	  negativa	  effekter	  på	  biologisk	  
mångfald) 

- c 

Strandfodring - 2 618 000 - 3 699 000 

Samhällsekonomisk	  lönsamhet,	  årsbasis	  2016-‐2036	  
(nuvärde)	  

+16 949 000 +21 023 000 

Samhällsekonomisk	  lönsamhet,	  totalt	  2016-‐2036	  (nuvärde) +230 339 000 +285 713 000 
a De nyttor och kostnader som listas är endast översiktliga och både fler potentiella 
nyttor och kostnader kan finnas. 
b Andra ekonomiska fördelar som inte skattas i denna studie (regionalekonomisk analys) 
kan också förkomma men kan inte adderas till resultat utan fungerar som 
kompletterande information om värdet av en bred sandstrand. (se Box 1) 
c  Ingår inte i vår analys 
Nuvärdesberäkningen på årsbasis använder en diskonteringsränta på 4 % samt en 
tidshorisont på 20 år. 
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6 Slutsats 
Resultaten från studien visar att stora rekreationsvärden bevaras om Havsbadens bredd 
bibehålls i framtiden. Värderingen av åtgärderna vid Havsbaden, vilken baserades på 
vetenskapliga studier från USA som mäter liknande välfärdseffekter i monetära termer, 
uppskattas till ca 20 miljoner kr per år i det konservativa besöksscenariot. Beroende på 
antaganden om antalet besök till stranden så visar analysen att åtgärderna kan skapa 
värden på mellan 266-336 miljoner nuvärdesberäknat över 20-årsperioden. Dessa 
värden överstiger markant kostnaderna för åtgärderna, som låg på ca 36-50 miljoner 
över samma tidshorisont, vilket indikerar att åtgärderna är samhällsekonomiskt 
lönsamma.  

Jämförelsen mellan de skattade nyttorna och kostnaderna är dock grovhuggna, då det 
finns osäkerheter förknippade med metoden, samt då analysen inte värderar ett flertal 
av de nyttor och kostnader åtgärderna medför. Resultaten ger dock en indikation om att 
nyttorna kan vara upp emot sju gånger så stora som kostnaderna. Resultat stämmer väl 
överens med andra studier i världen (främst i USA) som pekar på att kostsamma 
investeringar i strandfodring räknas hem genom en sammanlagd nettovinst för 
samhället (Landry et al. 2003). 

Beräkningen av nyttorna, vilken drivs av betalningsvilja per besök och antal besökare, är 
förknippade med en del osäkerheter. För det första finns det osäkerheter förknippade 
med värdeöverföringen (metoden kan innebära i snitt ett överföringsfel på ca 25 till 
40%, som diskuteras i Kapitel 3.2). I brist på europeiska eller svenska studier fick 
värderingen baseras på studier utförda i USA, vilket innebär vissa skillnader i kontext. 
Detta kan, trots vår noggranna genomgång av litteraturen, medföra att 
betalningsviljeestimaten inte överensstämmer med individerna i Ängelholms 
betalningsvilja. Förutom detta är det också osäkert om Havsbadens besökare upplever 
scenariot med 20 m minskning över en 20-årsperiod som en marginell förändring. För 
det andra finns stora osäkerheter kring antalet besök årligen, vilket baserats på 
skattningar snarare än insamlad primärdata. För att hantera detta skapade vi ett lågt 
och ett högt besöksscenario som baserades på det skattade antalet besök. 

Mycket talar dock, trots osäkerheterna, för att åtgärderna är samhällsekonomisk 
lönsamma då exempelvis antalet besök skulle kunna minska till endast 13 % av det 
skattade (kring 57 000 istället av 425 000), och trots detta ändå resultera i lönsamhet.  

Ytterligare en aspekt som talar för lönsamhet är att värdet av nyttorna kan öka i 
framtiden på grund av befolkningstillväxt, vilket vi inte tagit hänsyn till i denna studie (vi 
antog en konstant betalningsvilja för åtgärderna över hela tidshorisonten). Då antal 
besökare påverkar den totala nyttan, men inte totala kostnader (för strandfodring) 
betyder detta att om antalet besök ökar kommer det totala värdet av nyttorna öka i 
framtiden, medan kostnaden för åtgärderna inte påverkas av detta. 
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Individernas värdering av möjligheten till strandrekreation kan även tänkas öka i 
framtiden då efterfrågan på rekreationsaktiviteter tenderar att bli högre när individer får 
högre inkomster. Utöver detta kan strandrekreation också öka i värde om utbudet av 
stränder minskar (t.ex. p.g.a. stigande havsnivåer eller oljeolyckor).  

Som vi poängterat ovan fångar vi endast en del av de värden stranden genererar, samt 
endast de finansiella kostnaderna av åtgärderna. De ekonomiska effekterna av eventuell 
påverkan på biologisk mångfald har inte analyserats. Dessa effekter är tvetydiga då 
inhämtningen av sand kan påverka marina habitat negativt, men samtidigt kan 
åtgärderna bidra med att stränders habitat bevaras, vilket leder till positiva effekter för 
biologisk mångfald. Andra positiva välfärdseffekter för fastighetsägare (erosionsskydd), 
kommunen (genom skyddad infrastruktur) eller icke-användare (genom existensvärde) 
fångas inte heller i denna studie. Då resultaten kring biologisk mångfald är tvetydiga, och 
värdet kopplat till skydd av egendom rimligtvis är positivt, innebär det att det inte finns 
några självklara punkter som skulle göra att den översiktliga analysens resultat skulle 
förändras till att inte bli lönsamma. 

Ytterligare en viktig sak att poängtera är att analysen i denna studie är unik för kontexten 
i Ängelholm, och beräknas utifrån ett “allt annat lika”-scenario. Detta innebär att 
resultaten inte kan användas för att beräkna effekter på andra stränder eller för att 
summera ihop ett värde för flera stränder (t.ex. för att beräkna värdet av Skånes 
stränder), då detta innebär en helt annan typ av analys som även fokuserar på 
förändringar i antal besök, hur tillgången till andra stränder påverkar upplevelser, etc. 

7 Diskussion  
I kontrast till USA, där samhällsekonomiska konsekvensanalyser är populära, och 
obligatoriska för att få statligt finansieringsstöd vid strandfodring, så finns det väldigt få 
samhällsekonomiska analyser av strandförvaltning i Europa och Sverige trots att ett 
flertal strandfodringsprogram varit igång under lång tid (Hanson et al. 2002). Vår 
preliminära samhällsekonomiska lönsamhetsbedömning för strandfodringsåtgärder vid 
Havsbaden kan användas för att lyfta diskussion om hur kommunen (med stöd av 
staten) kan optimera förvaltningen av sandstränder givet begränsande resurser för 
miljöskydd. Detta är särskilt viktigt under pågående klimatförändring där stränder 
förutspås påverkas kraftigt.  

Resultatet bör därför betraktas i relation till pågående initiativ längs kusten med 
investeringar i olika strandmiljöer (e.g., Åberg et al. 2014). Ängelholms kommun 
konstaterar följande i sin strandpolicy (Ängelholm, 2013): 

Turismen är en stor inkomstkälla för kommunen och skapar viktiga 
arbetstillfällen för kommuninvånarna. Ängelholms kommun bör arbeta aktivt för 
att öka turismen. För att få bättre kännedom om intäkterna från turismen 
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föreslås att man utför turismekonomiska undersökningar. Resultatet ska visa på 
de intäkter som stranden genererar och ligga till grund för samhällsekonomiskt 
lönsamma beslut kring investeringar i stranden och åtgärder för att öka 
badturismen (Del 6, sida 19) 

Utöver resultaten som indikerar en samhällsekonomisk vinst från en satsning på 
strandfodring, kan resultaten även användas för att motivera vidare studier kring hur en 
effektiv och rättvis finansiering av åtgärderna kan utformas.  Vi anser att tre frågor kan 
vara av intresse att utreda vidare: 

• Vem vinner på att stranden bevaras?  
• Vem ska betala?   
• Hur hanteras utländska besökare?  

Information om vilka som är ”vinnare” på olika åtgärder kan användas för att ta fram 
olika finansieringslösningar (dvs. vem ska betala). Givet att en positiv betalningsvilja 
finns för att behålla stranden, är nästa fråga hur kommunen eller staten kan använda en 
del av denna betalningsvilja för att finansiera strandfodringskostnaderna. 
Strandbesökare (antingen lokala eller utifrån, se nedan) kan t.ex. vara med och betala 
om ett bra instrument kan användas, vilket kan undersökas i samband med en framtida 
studie. Kulturella traditioner kan göra det svårt att införa en avgift för att nyttja stranden 
för lokala användare, men sådana lösningar kan eventuellt appliceras på utländska 
turister genom t.ex. differentierade parkeringsavgifter (se nedan). 

Ett intressant exempel från Kalifornien där en ”sand mitigation fee” betalas av de som 
bygger hårda skydd (vågbrytare) som leder till att stranden försvinner nedströms (San 
Diego Union Tribune, 2016). Eftersom vågbrytare leder till minskade rekreationsvärden 
(stranden försvinner) så kräver myndigheter att en avgift betalas. Avgiften används 
sedan för att antingen öka tillgängligheten till stränder eller för att bygga ut stranden 
genom strandfodring. En sådan avgift skulle kunna vara ett sätt att använda den 
betalningsvilja som finns i Ängelholm. 

I vår analys skiljer vi inte på betalningsviljan för utländska turister och betalningsvilja från 
svenskarna. Dock kan sådan information vara intressant eftersom dessa (som skattas 
till 17 % av antalet övernattare) inte betalar skatt (som finansierar åtgärderna) men 
ändå gynnas av sandfodringsåtgärderna. Denna betalningsvilja skulle kunna utnyttjas 
för att bekosta sandfodringsåtgärder vilket då levererar en ännu högre 
samhällsekonomisk lönsamhet från ett svenskt perspektiv (i Tabell 5).  

Slutligen, förutom resultaten från denna rapport kan ett antal djupare och 
kompletterande studier på ett än tydligare och tillförlitligt sätt ge information om hur 
resurser bäst används för strandbevarande åtgärder. Dessa är: 

• En förbättrad skattning av antal strandbesök via en strandenkät under 2016 för 
att göra resultatet av den samhällsekonomiska analysen mer tillförlitligt. 
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• Belys andra ekonomiska värden förknippade med strandfodring: Andra studier 
har visat att huspriser kan påverkas positivt av nyttorna med strandfodring, vilket 
även kan undersökas i Ängelholm.   

• Komplettera kostnadsberäkningen: Eventuella negativa miljöeffekter (t.ex. 
effekter på biologisk mångfald och klimatgasutsläpp) kan också analyseras och 
värderas (se exempelvis Miljöaktuellt 2014 angående strandfodrings potentiella 
effekter på biologisk mångfald). 

• Undersök finansiella effekter Utöver de samhällsekonomiska välfärdseffekter 
som uppstår kan det även finnas lokala finansiella fördelar, vilket inte 
behandlats i denna studie (Se Box 1). En sådan studie kan också arbeta fram 
innovativa lösningar för hur åtgärderna kan finansieras. 
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Appendix A. 
 

TABELL A-1 
SAMMANFATTNING AV EKONOMISKA STUDIER SOM SKATTAR REKREATIONSVÄRDE KOPPLAT TILL EN MARGINELL 
FÖRÄNDRING AV STRANDBREDD  

Plats 
 

Studie 
område 

Kontext till  studiens värdering av 
strandbredd 

Metod och 
genomförande 

Värden (betalningsvil ja) 

Delaware & 
New Jersey, 
USA 

 

(Parsons et 
al. 1999) 

>25 stränder i 
två delstater 

 

Populära 
stränder nära 
stora städer 

Studerar preferenser för olika strandattribut, bl.a. strandbredd.  

Finner att individer föredrar stränder som inte är för små (dvs <22 
m) men inte heller för breda (>60m).  

Finner att välfärdsförluster uppstår om strandfodringsprogram 
avslutas.  

 

 

Resekostnadsmetoden 
RUM, 

 

Betalningsvilja för att undvika en förlust 
kopplad till minskning av alla stränder till 
23 meter är mellan $5 och $11 (beroende 
på antagande i statistiska modellen).  
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TABELL A-1 
SAMMANFATTNING AV EKONOMISKA STUDIER SOM SKATTAR REKREATIONSVÄRDE KOPPLAT TILL EN MARGINELL 
FÖRÄNDRING AV STRANDBREDD  

Plats 
 

Studie 
område 

Kontext till  studiens värdering av 
strandbredd 

Metod och 
genomförande 

Värden (betalningsvil ja) 

Georgia, USA 

 

(Landry et al. 
2003) 

Flertal stränder 
på Tybee 
Island  

  

Studien presenterar olika framtida scenarier avseende 
strandattribut, bl.a. strandbredd. Respondenterna konstaterade 
vad de var villiga att betala för förändringar hos olika 
strandattribut. Strandbredden som värderades i studien varierade 
mellan 0, 9, 28 meter (vid högvatten) och 45, 68, 74 m (vid 
lågvatten). ca 900 000 besök/år (1998). Högre betalningsvilja för 
sandfodringsalternativ än för ”retreat” alternativ. 

Stated Preference enkät 
och Hedonisk metod. 

 

Betalningsvilja med antagande kom 
konstant antal besök: 

$ 6.75 för 1 m bredare strand med samma 
”shoreline armoring” 

$ 8. 45 för 2,5 m bredare strand med 
minimal shoreline armoring 

$9,92 för bredare strand (specifikt 
strandfodring) med minimal shoreline 
armoring; (10 % högre än retreat alltså) 

$ 9.08 för bredare strand med minimal 
shoreline armoring (adoption of retreat as 
policy) 

(1996 dollar) 

Tyskland 

(Arana & 
León 2007) 

Flera 
turistdestinatio
ner 

Experiment som undersöker attribut för olika turistdestinationer. 
Undersöker hur strandbesökare värderar utrymme på stranden. 
Använder “beach space” (m2 per person). 

Choice experiment 

 

En minskning av WTP efter elfte 
september-attackerna med 15 % för 
strandutrymme. 
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TABELL A-1 
SAMMANFATTNING AV EKONOMISKA STUDIER SOM SKATTAR REKREATIONSVÄRDE KOPPLAT TILL EN MARGINELL 
FÖRÄNDRING AV STRANDBREDD  

Plats 
 

Studie 
område 

Kontext till  studiens värdering av 
strandbredd 

Metod och 
genomförande 

Värden (betalningsvil ja) 

CrikvenicaKro
atien 

 

 

(Logar and 
van den Bergh 
2008)  

Strand på en 
populär turist 
destination 
(250 000 
besökare i 
2011) 

Analyserar samhällsekonomisk lönsamhet med ett 
erosionskontrollprogram för en strand. Fokuserar på att värdera 
olika attribut på en strand där även ”ytan per användare” används 
som en sorts proxy för strandbred. Jämför betalningsvilja på en 
gratis strand och en som kräver avgift. 

CVM och 
Resekostnadsmetoden 

 

Värdet av att undvika erosion är nästan 
dubbel så stort (286 000) på stranden 
som kräver avgift jämfört med stranden 
som är gratis ( 171 00 Euro) 

NJ, SC, DE, 
USA 

 

Van Houtven 
and Paolos 
2009 

Populära 
stränder på 
USA:s östkust  

Utvecklar en modell baserat på värdeöverföring från tre tidigare 
studier som analyserade strandbredd. I en simulering fann studien 
att strandfodring i North Carolina skulle leda till en 
samhällsekonomisk vinst.   

Värdeöverföring Strandfodring på en sträcka på mellan 5 
tlll 15 miles skulle skapa  värden på mellan 
$20–30 eller $60–80 per besök.  Datat 
var för gammalt för att användas i denna 
Ängelholmstudien. 

 

Sverige 

 

 

Kataria 
(2009) 

Älvstränder 
längs reglerade 
vattendrag 

Analyserar svenska preferenser för olika typer av sandstränder 
nedströms från vattenkraftanläggningar. Stränderna varierar från 
”smal strand med lite flora/fauna,” ”bred strand med lite 
flora/auna”, till ”bredstrand med mycket flora/fauna.”  

Choice experiment Positiva preferenser för bredare stränder, 
men icke-signifikanta preferenser för typ 
av vegetation. Betalningsvilja på 2,134 kr 
för att göra en kombination av 
miljöförbättringar vid vattenkraftstationer 
jämfört med dagens miljösatsningar. 
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TABELL A-1 
SAMMANFATTNING AV EKONOMISKA STUDIER SOM SKATTAR REKREATIONSVÄRDE KOPPLAT TILL EN MARGINELL 
FÖRÄNDRING AV STRANDBREDD  

Plats 
 

Studie 
område 

Kontext till  studiens värdering av 
strandbredd 

Metod och 
genomförande 

Värden (betalningsvil ja) 

North 
Carolina, USA 

 

(Whitehead 
et al .2008  
och   
Whitehead. 
2010 

17 stränder i 
South Carolina 

Whitehead et al 2008. Kvantifierar förändring i efterfrågan (dvs 
antal stranddagar ) som skulle genomföras under 3 scenarier. Ett 
scenario innebar en ökad strandbredd med ca 100 feet genom 
strandfodring.  Modellen beräknar att respondenterna gör ett extra 
besök i snitt efter åtgärderna.  

Resekostnads-metoden 

och  

Stated preference 

Konsumentsöverskott för en framtids 
ökning av stränden av 30 meter (100 feet) 
är $7 per trip. Men detta mätter ökad 
efterfråga för strandbesök snarare än 
ökad välfräd från nuranvade strandbesök 
(som är målet med denna 
värderingsöverföring). 

 

Whitehead et al 2010. Värderar nyttan från en ökning av 
sandstrandens bredd med 100 feet för att kunna jämföra med 
sandfodringskostnader som förfaller var 3-5 år under 50 år. 
Studien fokuserar mer på att jämföra olika ekonomiska modeller än 
att skatta värden. 

Resekostnads-metoden 

och  

Stated preference 

Respondenterna skulle genomföra ett 
ytterligare strandbesök till följd av ökad 
strandbredd. De nya besöken är värda 
mellan $0, $106 eller $309 (2010) 
beroende på modell. Modellen exkluderar 
en del data för att kunna göra jämförelser. 

Maryland, 
New Jersey, 
Delaware, 
USA 

 

(Stefanova 
2009) 

66 olika 
stränder i Mid-
Atlantic 
regionen. 

Studien värderar hur rekreationsupplevelser förändras när 
strandens bredd minskar till följd av erosion och höjd havsnivå. 
Studien kommer även fram till att nyttan ökar när stränderna blir 
bredare, men med avtagande takt. Studien finner även att stränder 
som är mellan 150- 175 feet breda är de mest populära och ger 
största värdet för en ökning 

 

Resekostnadsmetoden 

  

Betalningsvilja på mellan 0 och 2.76 $ per 
besök för ökning med 25 feet (stegvis 
mellan 100- 200 feet) för dagsbesökare, 
En ökning med 30 meter är värt maximalt 
$11 (2005) 
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TABELL A-1 
SAMMANFATTNING AV EKONOMISKA STUDIER SOM SKATTAR REKREATIONSVÄRDE KOPPLAT TILL EN MARGINELL 
FÖRÄNDRING AV STRANDBREDD  

Plats 
 

Studie 
område 

Kontext till  studiens värdering av 
strandbredd 

Metod och 
genomförande 

Värden (betalningsvil ja) 

Southern 
California 

 

 

(Pendelton et 
al .2012) 

298 stränder 
nära stora 
stadsområden 

 

 

Baseras på strandbesökares betalningsvilja för olika strandbredd. 
Resultaten indikerar att användare föredrar en bredare strand 
framför en smalare, men nyttan kan bli negativ om stranden är över 
60 m bred (troligen pga av lång promenad från bilen till vattnet).  

Slumpmässig 
telefonenkät med 2 000 
individer ang. deras val av 
sandstrand i kombination 
med en Random Utiliy 
Model. 

 

Finner att en minskad (ökad) strandbredd 
leder till en minskad (ökad) välfärd. 

Studien mäter värdet av flera olika 
hypotetiska förändringar i strandbredd. 
Bl.a. ledde en 50% ökning av bredd (16 m) 
på en strand i Topanga till ett ökat värde 
på $ 6.35 per person. Data uppdelat per 
besök finns ej tillgängligt. 

Delaware, 
USA 

 

 

(Parson et al. 
2013) 

7 st stränder 

 

Studien fokuserar på att värdera nyttan från framtida 
strandfodringsåtgärder genom en enkät med strandanvändare. 
Strändernas bredd är just nu mellan 50-100 feet (lågvatten). 
Fokuserar på att mäta rekreation och utesluter andra värden 
kopplat till erosionsskydd, etc. 

Resekostnadsmetoden. 
Rev and Stat pref,  

Enkäter med 
strandbesökare, N =573 

WTP 4,72 $ för att undvika förlust till ¼ av 
nuvarande bredd (dagsbesökare) 

WTP 11.58 $ för att undvika förlust till ¼ av 
nuvarande bredd (övernattare) 

Värdet av fördubbling nuvarande bredd är 
2,60 $ 
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Inledning 

I samband med en upptagning av sand på bottnen i Skälderviken skulle bottnen komma att 

avsänkas. Med föreslagen så kallad släpsugsteknik bedöms avsänkningen av bottnen komma 

att bli cirka 0,5 m utmed specifika stråk. En avsänkning av botten kan teoretiskt medföra att 

vågornas höjd och riktning kan komma att förändras på deras väg ifrån djupt till grunt vatten, där 

vågorna till sist bryter. 

Vågornas egenskaper då de bryter bestämmer sedimenttransportens storlek och riktning utmed 

kusten. En eventuell förändring av denna sedimenttransport, som ett resultat av sandutvinn-

ingen, skulle i sin tur kunna medföra en förändring av de erosions- och depositionsprocesser 

som formar den innanförliggande sandkusten. 

I syfte att kvantifiera i vilken grad sandutvinning i Skälderviken kan komma att påverka den 

morfologiska utvecklingen utmed den innanförliggande kusten har vågtransformations-

beräkningar gjorts på utifrån ett representativt scenario. 

Sedimenttransport 

Då vågor med höjd H och infallsvinkel αb mot kusten bryter ett stycke utanför kusten induceras 

en kustparallell sedimenttransport Q (m3/s) (Figur 1) som ges av uttrycket: 

 2

1 sin 2g bb
Q H C a   

där H är våghöjden (m), Cg är grupphastigheten (m/s), αb är vågens vinkel mot kusten då den 

bryter, index b refererar till brytande förhållanden, och a1 är en dimensionslös parameter som 

ges av, 

  
1

1 5/216 / 1 1.416s

K
a

p 



 

där K1 är en empirisk koefficient, ρs är sandens och ρ vattnets densitet (kg/m3) och p är sandens 

porositet. På grunt vatten är grupphastigheten Cg proportionell mot H0,5. 
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Figur 1  Sandtransporten längs kusten beror av vågornas höjd H och infallsvinkel α mot kusten 

Då djupförändringen på grund av sandutvinningen endast påverkar vågens höjd H och riktning 

α, kan man slå fast att sedimenttransporten Q är proportionell mot H2 Cg sin2αb det vill säga: 

 2 5/2~ sin 2 ~ sin 2g b bb
Q H C H   

Den fortsatta analysen kommer således att kvantifiera förändringen av H och α. 

Analys 

Djupet i området för sanduttaget varierar mellan cirka 8,5 och 12 m. Beräkningarna görs därför 

för det känsligaste fallet, det vill säga för djupet 8,5 m. Sandutvinningen medför att bottendjupet 

ökar med ytterligare cirka 0,5 m enligt Figur 2. Våghöjden innan fördjupningen är H1 och 

vågriktningen är α1. Då vågen passerar in i det djupare området förändras vågen på grund av 

refraktion och omvänd uppgrundning. Refraktionen påverkar vågriktningen enligt den så kallade 

Snells Lag: 

2
2 1

1

sin sin
C

a a
C

  

där C1 respektive C2 är vågens utbredningshastighet på djupen d1 (8,5 m) respektive d2 (9 m). 

Med dessa riktningar givna ges relationen mellan våghöjderna H2 och H1 enligt: 

1 12 1 1

1 2 2 2 2

cos

cos

g g

g g

C CH b

H C b C
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Figur 2  En förändring av vattendjupet påverkar vågens utbredning 

I detta sammanhang gjordes beräkningarna för en infallsvinkel α1 = 45 grader, som är den 

vinkel som ger störst förändring. På detta sätt fås förändringarna i våghöjd och riktning till: 

2

1

0,985
H

H
  och 2

1

0,984



  

Omräknat i sedimenttransportmängder innebär detta: 

2

1

0,985
Q

Q
  

Om vi tänker oss att nettotransporten i området uppgår till i storleksordningen 20 000 m3 per år, 

skulle inverkan av sandutvinningen medföra en förändrad nettotransport på 300 m3 sand per år. 

Detta i sin tur skulle svara mot en genomsnittlig strandförskjutning på 1 cm utmed kusten i 

Skäldervikens inre del. Sålunda en i sammanhanget helt försumbar förändring. 

I själva verket blir inverkan betydligt mindre än så, eftersom vågen senare rör sig över andra 

sidan av fördjupningen (Figur 3). Där kommer vågen, om bottnen före sandutvinningen var 

relativt horisontell, att återgå till det förhållande som rådde före sandutvinningen, det vill säga 

våghöjden uppgår åter till H1 och riktningen återgår till α1. 

8.5 m 8.0 m

H1

H2 α2

α1
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Figur 3  Våghöjden återgår till H1 och riktningen återgår till α1 efter fördjupning 

Slutsats 

Genom det förändrade bottendjup som sandutvinningen förväntas åstadkomma kan vågorna 

utanför kusten komma att förändras, vilket i sin tur riskerar att påverka erosion och deposition 

utmed kusten. 

Beräkningar visar att dessa förändringar blir försumbart små eller inga alls till följd av den före-

slagna sandutvinningen. Det föreligger således ingen risk att sandutvinningen skulle kunna 

påverka erosion eller deposition utmed stränderna i Skälderviken. 

8.5 m 8.0 m

H1

H1

H2 α2

α1

α1
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1 INLEDNING 

I den norra delen av Ängelholms strand (Figur 1) förekommer erosion på grund av att en kustparallell 

ström förflyttar sediment från norr till söder (Sweco, 2011a) och i samband med kraftiga stormar har 

klitterna vid Ängelholms strand de senaste åren drabbats av stora skador (Sweco, 2011b, WSP, 2013). 

I Figur 2 visas ett fotografi som är taget efter Första adventsstormen 2011.  

 

FIGUR 1 ÖVERSIKTSKARTA SOM VISAR ÄNGELHOLMS STRAND. PÅ KARTAN HAR RÖNNEÅ, VEGEÅ OCH KLITTERHUS MARKERATS 

SOM REFERERAS TILL SENARE I RAPPORTEN. 

Rönne

å 

Klitterhu

s 

Vegeå 
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FIGUR 2 ERODERADE SANDDYNER EFTER FÖRSTA ADVENTSSTORMEN 2011. BILD: CAROLINE FREDRIKSSON 

Vid kraftiga vindstyrkor från väst till nordväst kan höga vattennivåer och höga vågor uppstå i 

Skälderviken. När vågor eroderar strandplan och sanddyner flyttas sand ut i vattnet och lägger sig i 

en revel utanför stranden. Denna process är en del av strandens naturliga dynamik och 

strandprofilen skiftar över året mellan sommar- och vinter/stormprofil enligt Figur 3. 

Om strandens sedimentbudget är i balans byggs klitterna upp igen mellan stormar, genom att 

vågorna under lugnare perioder för tillbaka sand till strandplanet och vinden transporterar sanden 

vidare upp till sanddynerna. Klitter kan under sådana förhållanden utgöra ett dynamiskt skydd mot 

erosion och översvämning av bakomliggande områden. 

I den norra delen av Ängelholms strand är denna naturliga självläkningsprocess begränsad eftersom 

strandens sedimentbudget, till följd av erosionen, har ett underskott av sand. Skadorna på 

sanddynerna vid de senaste stormarna har varit så omfattande att kommunen har behövt förstärka 

sanddynerna efter stormarna för att säkerställa skyddet av bakomliggande områden (Sweco, 2011b, 

WSP, 2014). Detta har gjorts genom att sand har hämtats med grävmaskin från botten utanför 

stranden och lagts upp I sanddynerna.  

Strandplan 

Dyn 
Sommarprofil 

Vinter/stormprofil 

Revlar 

Högvattennivå 

FIGUR 3 SOMMAR- OCH VINTER/STORMPROFIL FÖR EN SANDSTRAND. FIGUR: CAROLINE FREDRIKSSON 
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När sand flyttas från botten utanför stranden upp till sanddynerna sker inget tillskott till strandens 

sedimentbudget. Åtgärden kan liknas vid en behandling av symptom istället för orsak. För att ge en 

nettoeffekt i sedimentbudgeten måste sanden tillföras från en annan lokal, utanför det dynamiska 

systemet. Ängelholms kommun planerar att genomföra en strandfodring, där sand tillförs systemet 

utifrån, för att minska erosions- och översvämningsrisken för bakomliggande område. För tillfället 

pågår en lokaliseringsutredning för att identifiera en lämplig sandtäkt. 

Syftet med den här utredningen är att bedöma hur stor mängd sand som behöver äggas ut för att 

sanddynerna i den norra delen av Ängelholms strand ska kunna självläka efter stormar med ett 

tidsperspektiv på 10 år. För att undersöka detta modelleras erosion och återuppbyggnad av 

sanddyner med ett modelleringsprogram för långsiktig kustvinkelrät sedimenttransport som 

utvecklats vid Lunds Tekniska Högskola. 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Ängelholm strand sträcker sig från Rönneås utlopp i norr till Vegeåns utlopp i söder. Vid Rönneås 

utlopp finns en småbåtshamn med pirarmar. Söder om hamnen ligger ett tätbebyggt område med 

fritidshus och permanentboende samt en camping. I den södra delen av stranden finns ingen 

bebyggelse direkt bakom stranden och delar av området skyddas som Natura 2000 område. 

Strandfodringen planeras i områdets norra del för att skydda bebyggelsen. 

Sandens kornstorlek har undersökts i en tidigare utredning genom provtagning i skvalpzonen (Sweco, 

2011a). Mediankornstorleken (D50) varierade i dessa prover mellan 0.4 – 0.5 mm i norra delen där 

erosions sker till 0.15  - 0.20 mm i den södra delen där sediment ackumuleras. 

2.1 TIDIGARE SANDFLYTT OCH KLITTERFÖRSTÄRKNINGAR 
Erosionsproblemen vid Ängelholms strand är ingen ny företeelse och kommunen har arbetat med 

olika former av kustskydd sedan 1960-talet då sanddynerna längs med Rönneå förstärktes med en 

kärna av gabioner (Sweco, 2011a). 

I december år 2000 flyttades 53 000 m3 sand från Hunnabadet, norr om pirarmarna, till söder om 

pirarmarna och lades upp på stranden och klitterna. I samband med klitteruppbyggnaden 

planterades även vegetation i sanddynerna för att binda sanden. En senare utredning har visat att 

förflyttning av den sand som ackumuleras norr om pirarmarna inte räcker till för att kompensera 

erosionstakten söder om pirarmarna (Sweco, 2013). 

Efter första adventsstormen och stormen Sven har klitterna förstärkts genom att sand från botten 

utanför stranden (0.5 – 1 m djup) och lagts upp mot klitterna. Enligt uppgifter från Ängelholms 

kommun lades  

30 000 m3 sand ut längs Ängelholm strand i april 2012 och 60 000 m3 i april 2014. 
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3 FLYGBILDSANALYS AV STRANDENS UTVECKLING FRÅN 1940-TALET TILL 

IDAG 

Strandlinjens förflyttning har undersökts med programvaran DSAS, Digital Shoreline Analysis System 

(Thieler et al. 2009.). Vegetationslinjens position bestäms utifrån flygbilder från olika år vars läge 

mäts gentemot en baslinje. Förändringen beräknas med viktad linjär regression vilket innebär att en 

rät linje anpassas till strandlinjens läge som funktion av tiden. Resultat från flygbilder med lägre 

osäkerhet viktas högre. Linjens lutning representerar den årliga medelförflyttningen av strandlinjen. 

3.1 UNDERLAG 
Analysen baseras på flygbilder från 1940, 1947, 1963, 2000, 2007, 2010, 2012 och 2014. Det är 

endast flygbilderna från 2012 och 2014 som täcker hela området, övriga flygbilders täckning visas i 

FIGUR 4.  

Flygbilderna från 1963 – 2014 har levererats av Ängelholms kommun och flygbilderna från 1940 och 

1947 har tillhandahållits av GIS-centrum vid Lunds Universitet. Mindre justeringar av flygbildernas 

geografiska referering har gjorts för att få strandlinjens läge så korrekt som möjligt. 

 

FIGUR 4 TÄCKNING AV FLYGBILDER SOM INGÅTT I ANALYSEN. FLYGBILDERNA FRÅN 2012 OCH 2014 TÄCKER HELA OMRÅDET. 
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Analysen har baserats på vegetationslinjens läge, det vill säga gränsen för hur långt ner mot havet 

som växtligheten sträcker sig. Vegetationslinjen ändras över året, på vintern när dynerna har 

eroderats av stormar är vegetationslinjen vanligtvis längre bak än på sommaren, då vegetationen har 

återhämtat sig. Flygbilderna är tagna vid olika tillfällen på året och det finns en viss i osäkerhet i 

bildernas georeferering. Det finns även osäkerhet i metoden att avgöra var vegetationslinjen går, 

särskilt på äldre flygbilder med sämre upplösning. Osäkerheten bedöms till +/- 10m för flygbilderna 

från 1940- och 1960-talet och till  

+/- 5 m för flygbilderna från 2000 – talet.  

3.2 RESULTAT OCH DISKUSSION 
Flygbildsanalysen visar att stranden eroderas i den norra delen och att sand ackumuleras i den södra 

delen. Denna tendens bekräftas av tidigare flygbildsanalyser och kornstorleksundersökningar (Sweco, 

2011a). Kornstorleken är grövre i norr där stranden eroderar och finare i söder där sediment 

ackumuleras. Resultatet avflygbildsanalysen redovisas i Figur 5.  

 

 

 

Profil 
Strandlinjeförflyttning 

(m/år) 

A -0.15 

B -0.13 

C -0.12 

D -0.3 

E -0.27 

F -0.28 

G -0.22 

H -0.42 

I -0.26 

J -0.28 

K -0.19 

L -0.3 

M -0.11 

N 0.02 

O 0.37 

 

FIGUR 5 RESULTAT AV ANALYS AV VEGETATIONSLINJENS ÅRLIGA FÖRFLYTTNING MED DSAS VIKTAD REGRESSIONSANALYS. NEGATIVA VÄRDEN 

INNEBÄR ATT VEGETATIONSLINJEN BACKAT INÅT LAND OCH POSITIVA VÄRDEN ATT DEN AVANCERAT UT MOT HAVET. 

Strandlinjens förändring från 1940 till 2014 

(m/år) 
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Den bedömda osäkerheten i flygbildsanalysen är de äldsta bilderna i samma storleksordning som den 

uppmätta förflyttningen vilket innebär en osäkerhet kring resultatets riktighet. Men vid en analys av 

strandlinjeförflyttningen baserad endast på de senaste 14 åren uppmätts samma årliga förändring 

och liknande resultat har uppmätts vid en tidigare analys (Sweco, 2011). Resultatet bedöms därför 

som tillförlitligt.  

Norr om pirarmarna har strandlinjen växt till mest, med i storleksordningen en halvmeter per år 

sedan 1940. Mellan pirarmarna och Klittershus (profil A – C) har strandlinjen retirerat något, med 0 – 

0,2 m per år. Söder om Klittershus (vid profil D - L) har regressionstakten varit högre, cirka 0,2 – 0,4 m 

per år. I Figur 6 visas strandlinjens läge år 1947 på ett flygfoto från år 2014. 

 

FIGUR 6 DEN RÖDA LINJEN VISAR VEGETATIONSGRÄNSENS LÄGE ÅR 1947. FLYGBILDEN I BAKGRUNDEN ÄR FRÅN 2014. 

Strandlinjens tillbakadragning är större vid profil D – L än vid profil A – C vilket kan bero på olika 

faktorer. Bryggan och vågbrytaren framför Klitterhus kan hindra den kustparallella 

sedimenttransporten, som domineras av en nord-sydlig riktning, och bidra till att sand hålls kvar norr 

Vegetationslinje år 1940 
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om dessa konstruktioner. Det kan också bero på ett lokalt mildare vågklimat eftersom strandsträckan 

inte är lika exponerad som längre söderut. Även den sandomflyttning som genomfördes år 2000 kan 

ha bidragit till att strandlinjen har flyttats fram mellan pirarmarna och Klittershus då sanddyner 

byggdes upp och vegetation planterades.  

Längre söderut, vid profil M, sker en långsammare tillbakadragning av strandlinjen och vid profil N 

vänder strandens utveckling och växer utåt istället. Man kan säga att strandlinjen med tiden roterar i 

medsols riktning runt punkt N.  

I FIGUR 5 indikeras att stranden eroderar längst i söder med en erosionstakt på 0,4 – 0,6 m/år. Vid en 

närmare studie av flygfotografiet från 1940-talet ses att stranden har förflyttats nästan 500 m 

västerut och att en sandtunga (sand spit) håller på att bildas vid Vegeåns utlopp, se Figur 7. 

 

FIGUR 7  I DEN ÖVRE BILDEN VISAS ETT FLYGFOTO FRÅN 1940-TALET OCH I DEN NEDRE BILDEN ETT FLYGFOTO FRÅN 2012. DEN RÖDA 

LINJEN VISAR KUSTLINJENS UNGEFÄRLIGA LÄGE PÅ 1940-TALET. STRANDEN HAR IDAG FLYTTAT SIG VÄSTERUT OCH EN CIRKA 

500 M LÅNG SAND SPIT HAR BILDATS. 

Kustlinje år 1940 

Kustlinje år 2012 
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Strandens förflyttning medsols runt profil M kan bero på förändring av tillförsel av sediment till 

stranden, förändring av vind- och vågmönster eller en kombination av dessa.  

Sediment kan tillföras stranden från åmynningarna, från havsbottnen i Skälderviken eller från 

angränsande stränder. Det finns inget känt underlag för att beräkna skillnader i transportmängd över 

tiden. 

Sandstränder tenderar att orientera sig vinkelrätt mot den förhärskande vågriktningen så att vågorna 

faller in vinkelrät mot stranden. Vågriktningen in mot stranden beror på vindriktning, batymetri och 

eventuell diffraktion från öar, konstruktioner eller liknande. Om vindriktningen ändras kan detta 

innebära en omorientering av strandlinjen mot ett nytt jämviktsläge. 

Uppgifter från långa serier av vindmätningar visar på att vindriktningsklimatet i norra Europa varierat 

avsevärt de senaste 400 åren. En 16 år lång vindserie från Ven, år 1582 – 1597, visar att vindar från 

vindriktningar nordost till sydost var dominerande under den här perioden jämfört med sydvästliga 

till västliga vindriktningar som är dominerande idag (Jönsson & Holmquist, 1994). Analys av en 

vindserie från Lund under åren 1751 - 1990 visar att vindriktningsklimatet har skiftat runt mitten av 

1800-talet så att den förhärskande vindriktningen ändrats från mellan ost och sydostlig till väst och 

sydvästlig (Jönsson & Holmquist, 1994). 

Längs den skånska sydkusten har omorientering av strandlinjen observerats till följd av ändringar i 

den förhärskande vindriktningen. För att bedöma vindriktningens påverkan på strandlinjens 

utveckling vid Ängelholms strand kan den kustparallella sedimenttransporten simuleras för vågklimat 

som genererats vid olika vindriktningsklimat. En sådan studie ligger utanför ramen för den här 

utredningen men kan vara ett uppslag för vidare studier. 
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4 VIND, VÅGOR OCH VATTENSTÅND 

Avsnittet om vattenståndsdata är omfattande och kan läsas extensivt. Den viktigaste slutsatsen är att 

avsaknaden av tillförlitliga lokala vattenståndsmätningar utgör en stor felkälla för analysen av 

dynserosion under stormar. 

4.1 ANALYS AV VATTENSTÅNDSDATA 
Vattenståndet har stor betydelse för erosion av sanddyner. Lokalt vattenstånd med timvärden 

används som indata till modellen för kustvinkelrät sedimenttransport. Vattenståndsmätningar finns 

från två SMHI-stationer, Viken och Ängelholm. Stationen i Ängelholm är belägen i Magnarps hamn, 

läget visas i Figur 8. 

 

FIGUR 8 SMHI:S MÄTSTATIONER FÖR VIND- OCH VATTENSTÅND. 

Det finns även data från ytterligare två stationer där kommunen mäter, vid Pyttebron i Ängelholm 

och i Skäldervikens hamn, se Figur 9. 

BILAGA 6



 

12 
 

 

FIGUR 9 KOMMUNENS MÄTSTATIONER FÖR VATTENSTÅND. 

Mätseriernas varaktighet presenteras i Tabell 1. I serierna från Ängelholm (Magnarp), Skäldervikens 

hamn och Pyttebron finns vissa mätavbrott inom de angivna tidsintervallen. För att kunna simulera 

längre tidsperioder på 10 - 20 år måste data användas från Vikens mätstation även om det är den 

station som ligger längst ifrån modellområdet.  

TABELL 1 MÄTSERIER FÖR VATTENSTÅND SOM ANVÄNTS I ANALYSEN. 

Mätstation Mätserie start Mätserie slut Ägare 

Viken 1995-08-01 2015-01-22 SMHI 

Ängelholm (Magnarp) 2011-03-22 2014-05-07 SMHI 

Skäldervikens hamn 2012-10-24 2015-01-22 Ängelholms kommun 

Pyttebron 2009-09-10 2015-01-22 Ängelholms kommun 

 

Skador på sanddynerna sker vid stormar då vattenståndet är högre än normalt och stora vågor slår in 

mot stranden. I Tabell 2 presenteras högvattenstånd med 2, 10, 25, 50 och 100 års återkomsttid 

baserat på frekvensanalys av data från Viken (SMHI, 2013). 

TABELL 2 BERÄKNADE HAVSVATTENSTÅND MED ÅTERKOMSTTID PÅ 2, 10, 25, 50 OCH 100 ÅR (SMHI, 2013). VÄRDENA ANGES I 

CM RELATIVT RH 2000. I KURSIV STIL ANGES 95 % KONFIDENSINTERVALL FÖR ANALYSEN. 

Återkomsttid 2 10 25 50 100 
Vattenstånd 
Konfidensintervall 
(95%) 

119 
112-127 

150 
140-169 

164 
151-193 

173 
157-213 

183 
163-236 

 

Vattenståndsserien från Viken har analyserats med avseende på stormar. De stormhändelser mellan 

1995-08-01 och 2014-11-30 som har medfört vattennivåer över + 119 cm, vilket motsvarar ett 

högvatten med 2 års återkomsttid, visas i Figur 10. 
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FIGUR 10 STORMAR DÅ VATTENSTÅNDET HAR ÖVERSTIGIT +119 CM (RH 2000) VID VIKEN MÄTSTATION, VILKET MOTSVARAR EN 

STORM MED 2 ÅRS ÅTERKOMSTTID. 

De kraftigaste stormarna med avseende på högvattennivå är Stormen Sven (5 -6 december 2013) 

som motsvarade ett 50-årshögvatten och Första adventsstormen (27 november 2011) som 

motsvarade ett 25-årshögvatten. Även stormen den 10 december 2011, stormen Gudrun (8 – 9 

januari 2005) då vindstyrkorna var väldigt höga och stormen Egon (10 – 11 januari 2015) tillhör de 

kraftigaste stormarna i serien.  

Vid kraftiga västliga till nordvästliga vindar sker en lokal vattenståndshöjning inne i Skälderviken när 

vinden pressar in vatten. Vikens mätstation ligger utanför Skälderviken och mäter därför inte lokala 

vinduppstuvningseffekter. För att Vikens vattenståndsserie ska representera det lokala vattenståndet 

behöver serien korrigeras vid vissa vindriktningar och vindstyrkor. För att finna en lämplig metodik 

för att korrigera vattenståndsserien analyseras avvikelserna mellan Vikenserien och de övriga 

mätserierna. I Figur 11 visas avvikelsen mellan vattenståndet i de övriga stationerna och Viken. 

 

Dataserien från Skäldervikens hamn uppvisar en ökande trend över tid vilket tyder på att mätaren 

har drivit. Dataserien från Skäldervikens hamn har därför korrigerats så att det inte finns någon linjär 

trend i avvikelsen till Vikens mätdata under samma period, se Figur 11. 
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FIGUR 11 OCH FIGUR 12  AVVIKELSER MELLAN ÖVRIGA MÄTSTATIONER OCH VIKENS MÄTSTATION I CM. I DET HÖGRA 

DIAGRAMMET (FIGUR 12) HAR DATASERIEN FRÅN SKÄLDERVIKEN KORRIGERATS SÅ ATT AVVIKELSEN 

INTE LÄNGRE UPPVISAR NÅGON LINJÄRT ÖKANDE TREND. 
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Av de övriga mätserierna anses data från SMHI:s station i Magnarp vara den mest tillförlitliga. Men 

eftersom den är belägen längre ut i Skälderviken än modellområdet finns det risk för att den lokala 

vinduppstuvningen underskattas. Mätstationen i Skäldervikens hamn är den som är bäst placerad för 

att uppmäta det lokala vattenståndet, men vattenståndsmätningarna från denna station är av dålig 

kvalitet. Mätstationen vid Pyttebron ligger en bit in i åfåran vilket har en utjämnande effekt på 

vattenståndet och medför en påverkan från åns flöde vilket tydligt framgår av Figur 11 och Figur 11 

då perioder med högflöden ger stora avvikelser mot Vikens mätstation. 

4.1.1 Ängelholm (Magnarp) 

Stationen var i bruk 2011-03-22 till 2014-05-07. I FIGUR 13 har vattenståndet i Magnarp (y-axeln) 

plottats mot vattenståndet i Viken (x-axeln) för den angivna perioden. Överensstämmande värden 

ligger på den svarta linjen i diagrammet. Värden som ligger ovanför linjen innebär att vattenståndet 

varit högre i Magnarp än i Viken och värden som ligger under linjen innebär att vattenståndet i 

Magnarp varit lägre än i Viken. Generellt är vattennivån högre i Magnarp än i Viken, höga 

vattenstånd är normalt högre och låga vattenstånd har en tendens att vara lägre.  

 

FIGUR 13 VATTENSTÅNDET VID MAGNARPS MÄTSTATION PLOTTAT MOT VATTENSTÅNDET I VIKEN. LÄNGS DEN SVARTA LINJEN ÄR 

VATTENSTÅNDEN LIKA. 

I 

Tabell 3 sammanfattas medelvattenstånd samt medel- och standardavvikelse för perioden 2011-03-

22 till 2014-05-07 för Magnarp jämfört med Viken. 

TABELL 3 MEDELVATTENSTÅND VIKEN OCH MAGNARP UNDER PERIODEN 2011-03-22 TILL 2014-05-07 SAMT MEDELAVVIKELSE 

OCH STANDARDAVVIKELSE MELLAN STATIONERNA. 

Medelvattenstånd 
Viken under aktuell 
period 

Medelvattenstånd 
Magnarp 

Medelavvikelse Standardavvikelse 

8,0 cm (RH 2000) 9,6 cm (RH 2000) 1,8 cm 4,0 cm 
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I Figur 14 visas hur differensen mellan vattenståndet i Magnarp och Viken förhåller sig till den 

rådande vindriktningen. Störst avvikelse inträffade under första adventsstormen då 

vattenståndsmätningen i Magnarp var upp till 42 cm högre än i Viken. Under Stormen Sven saknas 

mätdata från stationen. 

 

FIGUR 14 DIFFERENS MELLAN MAGNARP OCH VIKEN PLOTTAD MOT RÅDANDE VINDRIKTNING. 

I Figur 15 har differensen mellan Magnarp och Viken plottats mot vindhastigheten för vindriktningar 

från 287 – 307° N då vinduppstuvningen teoretiskt sett borde vara störst eftersom vinden då blåser 

in mot Skälderviken. Ett andragradspolynom har anpassats till mätpunkterna. 

 

FIGUR 15 AVVIKELSE MELLAN MAGNARP OCH VIKEN VID VINDRIKTNINGAR FRÅN 287 - 307° N PLOTTAD MOT RÅDANDE 

VINDHASTIGHET.  
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4.1.2 Pyttebron 

Mätserien sträcker sig från 2009-09-10 till 2015-01-22. I Figur 16 har vattenståndet vid Pyttebron (y-

axeln) plottats mot vattenståndet i Viken (x-axeln) för den angivna perioden. Mätningarna vid 

Pyttebron är påverkade av vattenståndet i Rönneå vilket gör att avvikelsen mellan Pyttebron och 

Viken blir större jämfört med avvikelsen mellan Magnarp och Viken. Vid låga vattenstånd ligger 

Pyttebron betydligt högre än Viken eftersom nivån i Rönneå inte sjunker lika lågt som havsnivån. 

Vattenståndet vid Pyttebron sjunker inte lägre än till cirka – 30 cm (RH 2000). 

 

FIGUR 16 VATTENSTÅNDET VID PYTTEBRON PLOTTAT MOT VATTENSTÅNDET I VIKEN. LÄNGS DEN SVARTA LINJEN ÄR 

VATTENSTÅNDEN LIKA. 

I Tabell 4 sammanfattas medelvattenstånd samt medel- och standardavvikelse för perioden 2009-09-

10 till 2015-01-22 för Pyttebron jämfört med Viken. 

TABELL 4 MEDELVATTENSTÅND VIKEN OCH VID PYTTEBRON UNDER PERIODEN 2009-09-10 TILL 2015-01-22 SAMT 

MEDELAVVIKELSE OCH STANDARDAVVIKELSE MELLAN STATIONERNA. 

Medelvattenstånd 
Viken under aktuell 
period 

Medelvattenstånd 
Pyttebron 

Medelavvikelse Standardavvikelse 

6,8 cm (RH 2000) 18,0 cm (RH 2000) 11,2 cm 20,2 cm 

 

I Figur 17 visas hur differensen mellan vattenståndet vid Pyttebron och Viken förhåller sig till den 

rådande vindriktningen. 
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FIGUR 17 DIFFERENS MELLAN PYTTEBRON OCH VIKEN PLOTTAD MOT RÅDANDE VINDRIKTNING. 

På grund av påverkan från flödet i Rönneå finns det ingen tydlig trend mot högre nivåer vid västliga 

vindar som vid Magnarp. För att undersöka påverkan av vindstyrkan vid västliga vindar har 

differensen mellan Pyttebron och Viken plottats mot vindhastigheten för vindriktningar på 287 – 

327°N, se Figur 18. Påverkan från åflödet ger stora avvikelser även vid låga vindstyrkor men det syns 

ändå en ökande trend vid högre vindstyrkor. Ett andragradspolynom har anpassats till mätpunkterna. 

Eftersom mätdatan är så påverkad av Rönneås vattenstånd är det svårt att dra några säkra slutsatser 

om vinduppstuvningens påverkan. 

 

FIGUR 18  AVVIKELSE MELLAN PYTTEBRON OCH VIKEN VID VINDRIKTNINGAR FRÅN 287 - 327° N PLOTTAD MOT RÅDANDE 

VINDHASTIGHET. 
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4.1.3 Skäldervikens hamn 

Mätserien sträcker sig från 2012-10-24 till 2015-01-22. Mätdatan är av dålig kvalitet och har 

korrigerats för drift. I Figur 19 har vattenståndet i Skäldervikens hamn (y-axeln) plottats mot 

vattenståndet i Viken (x-axeln) för den angivna perioden. Spridningen av avvikelsen är mindre än vid 

Pyttebron eftersom mätstationen inte är lika påverkad av åflödet. Vid låga havsnivåer syns dock 

samma trend, att vattennivån inte sjunker lägre än en viss nivå, vid Skäldervikens hamn cirka – 40 cm 

(RH 2000). Mätningarna är tydligt påverkade av åflödet vilket även framgår av Figur 11 och 12. 

 

FIGUR 19 VATTENSTÅNDET VID SKÄLDERVIKENS HAMNS MÄTSTATION PLOTTAT MOT VATTENSTÅNDET I VIKEN. LÄNGS DEN SVARTA 

LINJEN ÄR VATTENSTÅNDEN LIKA. 

I Tabell 5 sammanfattas medelvattenstånd samt medel- och standardavvikelse för perioden 2012-10-

24 till 2015-01-22 för Skäldervikens hamn jämfört med Viken. Att medelvattenståndet är lägre i 

Skäldervikens hamn än i Viken är osannolikt men beror troligtvis på fel då den linjärt ökande trenden 

i dataserien eliminerats vilket kan medföra att vattennivån vid stationen underskattas något. 

TABELL 5 MEDELVATTENSTÅND VIKEN OCH SKÄLDERVIKENS HAMN UNDER PERIODEN 2011-03-22 TILL 2014-05-07  SAMT 

MEDELAVVIKELSE OCH STANDARDAVVIKELSE MELLAN STATIONERNA. 

Medelvattenstånd 
Viken under aktuell 
period 

Medelvattenstånd 
Skäldervikens hamn 

Medelavvikelse Standardavvikelse 

4.9 cm (RH 2000) 3.6 cm (RH 2000) -0.9 cm 9.2 cm 

 

I Figur 20 visas hur differensen mellan vattenståndet i Skäldervikens hamn och Viken förhåller sig till 

den rådande vindriktningen. 
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FIGUR 20 DIFFERENS MELLAN SKÄLDERVIKENS HAMN OCH VIKEN PLOTTAD MOT RÅDANDE VINDRIKTNING. 

Trenden med högre avvikelse vid västliga vindar är inte lika tydlig som vid Magnarps station. I Figur 

21 visas hur avvikelsen påverkas av vindhastigheten för vindriktningar från 287 – 327°N. De största 

avvikelserna på runt 1 m uppmättes under stormen Sven. 

Ett andragradspolynom har anpassats till mätpunkterna. Eftersom mätdatan är av så dålig kvalitet är 

det svårt att dra några säkra slutsatser om vinduppstuvningens påverkan. 

 

FIGUR 21 AVVIKELSE MELLAN SKÄLDERVIKENS HAMN OCH VIKEN VID VINDRIKTNINGAR FRÅN 287 - 327° N PLOTTAD MOT 

RÅDANDE VINDHASTIGHET. 
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4.1.4 Beräknad vinduppstuvning 

När vinden blåser över vattenytan överförs rörelseenergi till vattnet. Vattenytan trycks upp så att den 

ställer sig lutande mot vindens riktning. Vatten pressas in i viken och flödar ut med bottenströmmar. 

Med antagande om att bottenfriktionen vid utflödet är försumbar, att vikens form är rektangulär och 

att stationärt tillstånd råder kommer kraften från vinden att balanseras av tryckskillnaden som 

orsakas av vattenståndshöjningen (CERC, 1984): 

𝜏

𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
= 𝑔𝑑

∆ℎ

𝐿
  (1) 

där τ = vindskjuvspänning (kg m-1 s-2), 𝜏 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝐶𝐷𝑊𝑥
2,  

ρwater = vattnets densitet (kg m-3),  

g = gravitationskonstanten (m s-2),  

d = medeldjup (m),  

∆h = vinduppstuvning (m),  

L = vikens längd (m),  

ρair = luftens densitet (kg m-3),  

CD = släpkraftskoefficient (-) (drag coefficient),  

Wx = vindhastighetens komposant riktad vinkelrätt mot stranden (m s-1), 𝑊𝑥 = 𝑊 cos(𝜃),  

W = vindhastigheten (m/s),  

θ = vindriktningens vinkel mot vikens orientering, i det här fallet: θ = Wdir (°N) – 307(°N) och  

Wdir = vindriktningen °N. 

Genom att sätta in formeln för vindskjuvspänning i ekv 1 fås följande uttryck för vinduppstuvningen: 

∆ℎ =
𝜌𝑎𝑖𝑟

𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

𝐶𝐷𝑊
2 cos2(𝜃)𝐿

𝑔𝑑
  (2) 

Följande värden sätts in i ekvationen: ρair/ρwater = 1.2×10-3, CD = 2.3×10-3, g = 9.81 m s-2, d = 15 m och L 

= 18 km vid Magnarp, 23 km vid modellområdet 

I Figur 22 visas hur vinduppstuvningen varierar med vindriktningen. På y-axeln visas kvoten av 

vinduppstuvningen och vindhastigheten i kvadrat. 
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FIGUR 22 VINDRIKTNINGENS PÅVERKAN PÅ VINDUPPSTUVNINGEN. PÅ Y-AXELN ANGES KVOTEN AV VINDUPPSTUVNINGEN OCH 

VINDHASTIGHETEN I KVADRAT. 

I Figur 23 visas hur uppstuvningen varierar med vindhastigheten för vindriktning i samma orientering 

som Skälderviken (287-327 °N). Släpkraftskoefficienten (drag coefficient) CD har kalibrerats till 2.3×10-

3 för att få en bra anpassning till datatrenden i Magnarp som anses vara mer tillförlitlig än den från 

Skäldervikens hamn. Enligt litteraturstudier är värden på CD mellan 1 och 3 ×10-3 vanligt 

förekommande (Kraus & Larson 1991). Det är också vanligt med stor spridning mellan 

datapunkterna. 
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FIGUR 23 VINDUPPSTUVNING SOM FUNKTION AV VINDHASTIGHET FÖR VINDRIKTNINGAR MELLAN 287-327 °N. BERÄKNADE 

VÄRDEN HAR KALIBRERATS FÖR ATT ANPASSAS TILL MAGNARPS DATASERIE. DATASERIEN FRÅN VIKEN KOMMER ATT 

KORRIGERAS ENLIGT FUNKTIONEN FÖR BERÄKNADE VÄRDEN I MODELLOMRÅDET. 

SMHI har beräknat den teoretiska vinduppstuvningen till 35 cm vid en 25-årsvind från nordvästlig 

riktning och 40 cm vid en 100-årsvind. 25-årsvinden motsvarar medelvindstyrkor på 30 – 32 m/s från 

nordvästlig riktning (SMHI, 2013). Vindstyrkan vid en 100-årsstorm anges inte i SMHI:s rapport. 

Baserat på observationerna från Magnarp och Skäldervikens hamn tycks SMHI:s beräknade 

uppstuvning underskatta vattenståndshöjningen något och finns endast angiven för en vindriktning. 

Vattenståndsserien från Viken korrigeras för att bättre representera modellområdet genom att den 

beräknade vinduppstuvningen (ekv 1) beräknats för vindriktningar mellan 220 och 350°N och 

adderats till vattenståndet från Vikens mätserie. 

Det är viktigt att poängtera att analysen är mycket osäker då det finns stor spridning mellan 

mätpunkterna och förklaringsgraden av anpassningen är mycket låg, R2 är endast 0,17 för Magnarp 

och 0,19 för Skäldervikens hamn. Beräkning av vinduppstuvningseffekten kan inte ersätta lokal, 

tillförlitlig mätdata. 

4.2 VÅGKLIMAT  
Som indata till modellen används vågklimat med timmedelvärden som beräknats för en punkt strax 

utanför Skälderviken och som har korrigerats för snett infallande vågriktningar mot viken. 

Vågklimatet har beräknats utifrån en vindserie från SMHI:s mätstation på Hallands väderö. 

Stationens läge framgår av Figur 8 på sidan 11.  

Vågklimatet har beräknats med ett program utvecklat av Magnus Larson vid Lunds Tekniska 

Högskola, som bygger på formler från Shore Protection Manual (CERC, 1984), för en lång tidsserie 
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1995-08-01 – 2014-09-01 och för en kortare tidsserie 2014-11-26 – 2015-01-22, som omfattar 

stormen Egon. Vågornas signifikanta våghöjd och fördelning från olika vindriktningar visas i vågrosor i 

Figur 24 och Figur 25. Flest vågor har riktning från sydväst till väst vilket överensstämmer med den 

förhärskande vindriktningen. Flest stora vågor har riktning från väst i båda serierna. 

 

FIGUR 24 VÅGROS FÖR PERIODEN 1995-08-01 – 2014-09-01. 

 

FIGUR 25 VÅGROS FÖR PERIODEN 2014-11-26 – 2015-01-22. 
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5 BATYMETRI OCH STRANDPROFILER 

Underlag över hur strandprofilerna har förändrats över tiden är begränsat. De mest tillförlitliga 

mätningarna är från 2014-11-26 och 2015-01-22 då profiler längs hela stranden (profil A – Q, Figur 5 

sidan 7) har mätts in längs samma linjer. 

Från 2013-12-16 finns en inmätning som WSP har gjort men där man mätt i linjer parallellt med 

stranden vilket leder till stora fel vid interpolation mellan punkter för att ta fram kustvinkelräta 

profiler. Från  

2012-11-30 finns en höjdmodell baserat på en flygscanning som profiler har extraherats ur. 

Noggrannheten i höjdmodellen är osäker. 

För profil A, B och C finns två mätningar årligen mellan år 2000 och 2003 som gjordes för att följa upp 

den strandfodring som genomfördes år 2000. Vid merparten av dessa mätningar har endast 

strandplanet mätts in vilket är av begränsad nytta för denna studie. 

Profilerna har mätts ut till cirka 1 meters djup. I Figur 26 visas de inmätta profilerna tillsammans med 

djupangivelser från sjökort och en jämviktsprofil för mediankornstorleken 0,1 mm vilket är den 

kornstorlek som överensstämmer bäst med inmätningarna, men som troligtvis är något finare än 

sedimentet i området, vilket uppskattas till cirka 0,2 mm. Den aktiva profilen antas sträcka sig ut till 5 

m djup. Upprepade inmätningar av profilerna ut till minst detta djup är att rekommendera för att 

fastfälla inom vilket område som morfologiska förändringar sker över tid. 

 

FIGUR 26 DJUPANGIVELSER FRÅN INMÄTNINGAR OCH SJÖKORT SAMT JÄMVIKTSPROFIL FÖR MEDIANKORNSTORLEK 0,1 MM. 
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6 MODELLERING AV KUSTVINKELRÄT SEDIMENTTRANSPORT 

Den modell som används för att simulera den kustvinkelräta sedimenttransporten vid Lunds Tekniska 

Högskola (Hanson et al, 2010). 

6.1 MODELLBESKRIVNING 
Syftet med modellen är att simulera den kustvinkelräta sedimenttransporten. Som input till modellen 

ges en förenklad strandprofil, vattenståndsdata och vågklimat. I Figur 27 visas ett exempel på en 

förenklad profil samt de beteckningar för olika avstånd i profilen som används i modellen. YL är 

längdkoordinat för sanddynens landsida fot, YS för sanddynens sjösida fot och YB för strandplanets 

sjösida ände. ZB betecknar dynfotens höjd över medelvattenytan och S betecknar dynkrönets höjd 

över dynfoten. Som input i modellen ges även släntlutningarna för dynsidorna och strandplanets 

sluttande del (foreshore). Sanddynerna antar en triangulär form om de eroderar längre än 

dynkrönets landsida. Reveln utanför stranden anges som en volym.  

 

FIGUR 27 SCHEMATISERAD STRANDPROFIL MED BETECKNINGAR FÖR OLIKA LÄNGDKOORDINATER OCH HÖJDER I PROFILEN. 

Modellen simulerar följande transportprocesser:  

 våguppspolning beräknad för djupvattenvågor med hänsyn till friktion från strandplanet, 

 sedimentutbyte mellan sanddyn och strandplan då vågor eroderar dynen, 

 överspolning av sediment till dynens landsida, 

 uppbyggnad av sanddyn genom vindtransport, 

 erosion av strandplan och transport ut till revel, samt 

 uppbyggnad av strandplan genom transport in från revel 

För denna applikation har modellen utökats med rutiner för att simulera påverkan av långsiktig 

kustparallell sedimenttransport samt påfyllning av sand på strandplan och i sanddyn. 

Som input till modellen ges timvärden från det simulerade vågklimatet (se Vågklimat s 23) samt den 

korrigerade vattenståndsserien från Viken (se Beräknad vinduppstuvnings 21). 

Profil B, I och N har valts ut som representativa sektioner för modellen. Profil B är representativ för 

området norr om Klitterhus med låga dyner och viss erosion, profil I för området söder om Klitterhus 

med höga dyner och relativt omfattande erosion samt profil N för det stabila området med höga 

dyner vid naturreservatet.  

Sektionerna är generaliserade baserat på inmätningen från 2014-11-25. Samtliga profiler har 

beskrivits så att dynfoten ligger på + 2 m med ett strandplan som sträcker sig ner till nivån + 1.2 m 
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eftersom strandplan på denna nivå bedöms bidra till vindtransporten. Ju bredare strandplanet är, 

desto större blir vindtransporten. 

I Figur 28 visas de schematiserade profilerna av profil B, I och N. Profilernas läge längs stranden 

framgår av Figur 5 (sida 7). Profil N har större volym sand i dynen och ett bredare strandplan än de 

övriga profilerna. I profil B är dynen lägre än i profil I och N. Profil I har smalast dynkrön och 

strandplan. 

 

FIGUR 28 SCHEMATISERADE PROFILER AV PROFIL B, I OCH N. 

6.2 KALIBRERING OCH VALIDERING 
Tidsserien har delats upp i tre intervall baserat på tillgängliga profilmätningar som modellen kan 

kalibreras mot. 

Simuleringsintervall 

1. 2014-11-26 – 2015-01-22 Cirka 2 månader, innehåller Stormen Egon 

2. 2012-11-30 – 2013-12-16 Cirka 1 år, innehåller Stormen Sven 

3. 1995-08-01 – 2014-09-01 19 år lång serie med flera stormar. 

Det finns inmätningar av strandprofilerna före och efter simuleringsperiod 1 och 2. Mätningarna för 

simuleringsperiod 1 är de mest tillförlitliga. Vid simulering av stormen Sven (intervall 2) har profilerna 

i starten av simuleringsintervallet generaliserats efter en laserscanning från 2012-11-30.  I slutet av 

intervallet har profiler extrapolerats fram från WSP:s strandparallella mätningar vilket ger en mycket 

stor osäkerhet.  

Vid stormen Sven fick klitterna stora skador, eftersom inga noggranna inmätningar har gjorts före 

och efter stormen är det svårt att veta hur mycket klitterna backade vid detta tillfälle. Enligt en 

utredning efter stormen ska sanddynerna i området vid Profil I ha backat i storleksordning 5 – 10 m 

och sanddynerna i området vid Profil B ”knappt nämnvärt” (WSP, 2013). 

Simuleringsperiod 1 används för att kalibrera dynerosionen vid stormhändelser och 

simuleringsperiod 2 för att validera densamma. 

Vid simulering av tidsserien 1995 – 2014 (intervall 3) har strandens och dynernas utveckling antagits 

följa samma trend som observerats i flygbildsanalysen. Som startvärde 1995 har profilerna förlängts 
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med den sträcka som strandlinjen antas ha backat under intervallet genom att YS och YB har flyttats 

fram i den takt som beräknats i flygbildsanalysen. Profil B har förlängts med 0.15 m/år (totalt 3 m), 

profil I har förlängts med 0.3 m/år (totalt 6 m) och profil N har antagits ligga på samma plats som 

idag.  

Simuleringsintervall 3 har används för att kalibrera vindtransporten från strandplanet till 

sanddynerna. 

För samtliga profiler har antagits att den aktiva profilens djup (depth of closure) är 5 m och att 

mediankornstorleken över hela profilen (D50) är 0,2 mm. Eftersom inte modellen och bakomliggande 

formler här beskrivs i detalj ges endast kvalitativ beskrivning och kommentar till de parametrar som 

har kalibrerats till olika värden för de tre profilerna, se Tabell 6. 

TABELL 6 PARAMETRAR SOM HAR KALIBRERATS TILL OLIKA VÄRDEN FÖR DE OLIKA PROFILERNA. 

 

Parametern Cimpact påverkar hur stor volym sand som försvinner från dynen när vågorna eroderar. 

Cimpact har kalibrerats så att profil B fått ett lägre värde än profil I och N. Vid adventsstormen och 

Stormen Sven har skadorna norr om Klitterhus varit mindre omfattande än söder om Klitterhus 

(Sweco, 2011, WSP, 2014). Det kan bero på att strandavsnittets läge är mer skyddat för höga vågor, 

att sanddynerna skyddas med sliprar eller att sanden är grövre i sanddynerna eftersom de är 

konstruerade. 

Parametern R återspeglar den kustparallella långsiktiga sedimenttransporten och anges som 

kustlinjens reträtt i m/h. Den är högst vid profil I 0,3 m/år, vid profil B är den 0,15 m/år och vid profil 

N är kustlinjen stabil över tid. 

Qwinds anger den potentiella vindtransporten. Att den är lägst vid profil B kan förklaras med att 

kornstorleken på stranden här är grövre än i de övriga profilerna (Sweco, 2011), vilket ger mindre 

transport. 

Under simuleringsintervall tre har sandåterföring eller strandfodring utförts vid tre tillfällen. Detta 

har lagts in i modellen som en volymökning av dynerna och/eller strandplanet vid dessa tidpunkter. 

Profil B bedöms ha tillförts 88 m3/m i december år 2000 fördelat med 44 m3/m över profilen och 44 

m3/m över sanddynen. Baserat på uppgifter från kommunen och observationer av sanddynernas 

utveckling antas att profil B och I har tillförts 14 m3/m i sanddynen i april 2012. I april 2014 antas 14 

m3/m ha tillförts i Profil B och 28 m3/m i profil A. Vid sandåterföringarna i april 2012 och 2014 antas 

motsvarande volym ha försvunnit från den fiktiva revelvolymen. Eftersom modellen simulerar den 

långsiktiga utvecklingen antas sand som tillförs till strandplanet från en extern källa att fördela sig 

jämnt över profilen. Strandplanet flyttas fram X m där X = tillförd volym per m / (den aktiva profilens 

djup + strandplanets höjd över medelvattenytan). 

I Figur 29 till Figur 31 visas resultat av kalibrering och validering för profil B. I Figur 31 ses hur läget av 

YB (strandplanets sjösida ände) och YS (dynens sjösida fot) samt dynens och revelns volym varierar 

över tiden. Reveln växer till under vintrarna då vågklimatet är hårdare och samtidigt eroderar 

sanddynen så att den minskar i volym. Dynens uppbyggnad till följd av vindtransport är mycket 

Profil Cimpact R Qwinds 

B 0.2E-4 4.75E-9 2.7E-7 

I 0.4E-4 9.5E-9 2.8E-7 

N 0.4E-4 0 2.8E-7 
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begränsad och påfyllnad sker främst genom strandfodring och sandåterföring som syns som 

trappstegsförändringar i dynens volym och YS läge i december 2000 samt i april 2012 och 2014. Över 

tid minskar dynens volym och YB och YS rör sig bakåt i samma takt som beräknats i flygbildsanalysen. 

 

FIGUR 29 RESULTAT AV KALIBRERING FÖR PROFIL B UNDER INTERVALL 1. 

 

FIGUR 30 RESULTAT AV VALIDERING FÖR PROFIL B UNDER INTERVALL 2. 
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FIGUR 31 RESULTAT AV VALIDERING AV CIMPACT SAMT FINKALIBRERING AV VINDTRANSPORT FÖR PROFIL B. VOLYMEN I DYNEN OCH 

REVELN AVLÄSES PÅ DEN VÄNSTRA AXELN OCH LÄGET FÖR YB OCH YS PÅ DEN HÖGRA. 
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I Figur 32 till Figur 34 visas resultat av kalibrering och validering för profil I. I Figur 33 är det ganska 

stor skillnad mellan den inmätta och modellerade profilen 2013-12-16. Eftersom det finns stor 

osäkerhet i den inmätningen kan felet bero på antingen modellen eller underlaget.  

I Figur 34 ses att det sker en viss uppbyggnad av dynen till följd av vindtransport men att det inte 

räcker till för att reparera de skador som uppkommer på dynerna vid stormar och att påfyllnad även 

behövs genom sandåterföring. Över tid minskar dynens volym och YB och YS rör sig bakåt i samma 

takt som beräknats i flygbildsanalysen. 

 

FIGUR 32 RESULTAT AV KALIBRERING FÖR PROFIL I UNDER INTERVALL 1. 

 

FIGUR 33 RESULTAT AV VALIDERING FÖR PROFIL I UNDER INTERVALL 2. 
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FIGUR 34 RESULTAT AV VALIDERING AV CIMPACT SAMT FINKALIBRERING AV VINDTRANSPORT FÖR PROFIL I. VOLYMEN I DYNEN OCH 

REVELN AVLÄSES PÅ DEN VÄNSTRA AXELN OCH LÄGET FÖR YB OCH YS PÅ DEN HÖGRA. 
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I Figur 35 till Figur 37 visas resultat av kalibrering och validering för profil N. I Figur 37 ses att 

vindtransporten reparerar de skador som uppstår och att strandlinjen och dynens volym är stabil 

över tiden. 

 

FIGUR 35 RESULTAT AV KALIBRERING FÖR PROFIL N UNDER INTERVALL 1. 

 

FIGUR 36 RESULTAT AV VALIDERING FÖR PROFIL N UNDER INTERVALL 2. 
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FIGUR 37 RESULTAT AV VALIDERING AV CIMPACT SAMT FINKALIBRERING AV VINDTRANSPORT FÖR PROFIL N. VOLYMEN I DYNEN OCH 

REVELN AVLÄSES PÅ DEN VÄNSTRA AXELN OCH LÄGET FÖR YB OCH YS PÅ DEN HÖGRA. 
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Sammantaget anses resultatet av valideringen och kalibreringen tillfredsställande, modellen bedöms 

för samtliga profiler kunna användas för att simulera framtida scenarier. 

6.3 SIMULERADE SCENARIER 
För att undersöka sanddynernas robusthet har ett scenario körts där profilerna utsätts för upprepade 

stormen Sven utan tid för återuppbyggnad mellan stormarna.  

För att undersöka vad som händer om ingen åtgärd görs har ett scenario körts där de senaste 19 

årens vågklimat upprepar sig med utgångsläge från de senast inmätta profilerna, 2015-01-22.  

6.4 RESULTAT OCH DISKUSSION 
I Figur 38 visas resultatet av simuleringen med upprepade stormen Sven för Profil B. Efter cirka 5 

stormen Sven har dynens krön eroderat bort och profilen antar en triangulär form. Eftersom dynen 

här är lägre än i de övriga profilerna ökar då risken för överspolning och genombrott. I verkligheten 

hade inte erosionen gått så långt eftersom dynen har en hård kärna av gabioner. Profil B:s resistens 

mot stormar är med dagens utgångsläge god. Det är större problem med erosion som orsakas av den 

långsiktiga kustparallella sedimenttransporten. 

I Figur 39 visas resultatet av simuleringen av profil B:s utveckling över tid om de senaste 19 årens 

vattenstånd och vågklimat upprepar sig med dagens situation som utgångspunkt. Inom 10 år har 

dynens krön eroderat bort och redan efter 5 år är gabionerna troligtvis blottlagda. För att bevara 

stranden i nuvarande skick och för att sanddynerna ska behålla sitt naturliga utseende behöver 

strandplanet strandfodras. 

 

FIGUR 38 PROFIL B, SCENARIO MED UPPREPADE STORMEN SVEN UTAN TID FÖR ÅTERHÄMTNING. 
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FIGUR 39 PROFIL B, FRAMTIDSSCENARIO DÅ VÅG- OCH VATTENSTÅNDSDATA FRÅN 1995 – 2014 ÅTERUPPREPAS MED DEN SENAST 

INMÄTTA PROFILEN SOM UTGÅNGSLÄGE. 

I Figur 40 visas resultatet av simuleringen med upprepade stormen Sven för Profil I. Efter 2 – 3 

stormen Sven har dynens krön eroderat bort och den har antagit en triangulär form. Men eftersom 

dynen är så hög är det först efter 6 stormen Sven som vågorna börjar skölja över dynen.  

Volymen sand som finns i dynen erbjuder på kort sikt ett gott skydd för bakomliggande områden, 

men det är problematiskt att bebyggelsen på vissa ställen ligger väldigt nära dynkrönet. I Figur 40 

syns också att strandplanet byggs ut efter varje storm vilket minskar skadorna på dynen eftersom ett 

bredare strandplan dämpar vågornas kraft så att uppspolningsnivån minskar. 

Samma trend med växande strandplan syns i Figur 41 som visar resultatet av simuleringen av profil 

I:s utveckling över tid om de senaste 19 årens vattenstånd och vågklimat upprepar sig med dagens 

situation som utgångspunkt. Eftersom sanddynerna har fyllts på efterhand som strandplanet 

eroderats och sanden har hämtats inom samma profil så befinner sig strandavsnittet i obalans. De 

första 5 åren sker en kraftig erosion av dynen tills strandplanet har fyllts på så att balansen mellan 

vindtransport och erosion jämnats ut. Därefter går erosionen betydligt långsammare.  

Om det kan accepteras att sanddynen backar 10 m kan stranden fyllas på med sand så att ingen 

åtgärd behövs inom 20 år. Men med tanke på närliggande fastigheter och Klitterhus är ett sådant 

scenario problematiskt. Erosionen kommer att fortsätta efter 20 år och på sikt kommer 

översvämningsskyddet från sanddynerna att försvinna. Därför är det bättre att agera med 

framförhållning nu, än att vänta tills läget blir kritiskt. 
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FIGUR 40 PROFIL I, SCENARIO MED UPPREPADE STORMEN SVEN UTAN TID FÖR ÅTERHÄMTNING. 

 

FIGUR 41 PROFIL I, FRAMTIDSSCENARIO DÅ VÅG- OCH VATTENSTÅNDSDATA FRÅN 1995 – 2014 ÅTERUPPREPAS MED DEN SENAST 

INMÄTTA PROFILEN SOM UTGÅNGSLÄGE. 
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I Figur 42 visas resultatet av simuleringen med upprepade stormen Sven för Profil N. Sanddynen kan 

stå emot i storleksordningen 10 stormar innan överspolning och genombrott riskeras. Dynens 

motståndskraft mot stormar är god.  

I Figur 41 visas resultatet av simuleringen av profil N:s utveckling över tid om de senaste 19 årens 

vattenstånd och vågklimat upprepar sig med dagens situation som utgångspunkt. Profil N uppvisar 

inte samma tendens som profil B och I med initial kraftig erosion av dynen och tillväxt av 

strandplanet. Istället följer strandplanet och sanddynens utveckling varandra åt. Dynfoten och 

strandlinjen rör sig fram och tillbaka, men är stabil över tid. 

 

FIGUR 42 PROFIL N, SCENARIO MED UPPREPADE STORMEN SVEN UTAN TID FÖR ÅTERHÄMTNING. 
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FIGUR 43 PROFIL N, FRAMTIDSSCENARIO DÅ VÅG- OCH VATTENSTÅNDSDATA FRÅN 1995 – 2014 ÅTERUPPREPAS MED DEN SENAST 

INMÄTTA PROFILEN SOM UTGÅNGSLÄGE. 
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7 BEDÖMNING AV SANDBEHOV 

Vid profil N befinner sig stranden i jämvikt. Här uppstår skador på klitterna vid stormar men stranden 

återhämtar sig igen. För att uppnå samma effekt i den norra delen av stranden behöver strandplanet 

här innehålla lika mycket sand som vid profil N. Strandplanet föreslås byggas ut genom strandfodring. 

Strandfodring kommer att behövas inom område A och B som markeras i Figur 44. Profil B anses 

representativ för område A och profil I för område B. 

I dagsläget är sanddynernas krönbredd i storleksordningen 10 – 15 m i det berörda området. Risken 

för genombrott vid en händelse likt stormen Sven är idag begränsad men kommer att öka över tid till 

följd av den långsiktiga erosionen som beror av den kustparallella sedimenttransporten.  

 

 

FIGUR 44 OMRÅDEN SOM KRÄVER ÅTGÄRDER FÖR ATT I FRAMTIDEN, OM 10 – 20 ÅR, KUNNA SKYDDA BAKOMLIGGANDE 

BEBYGGELSE. 

Sandbehovet beräknas för att strandplanet ska byggas ut så att skador som uppstår på dynerna kan 

självläka och att dynen inte ska backa bakåt över tid. Strandplanet framför dynerna i område A och B 

bör då vara lika brett som vid profil N, där vinden förmår att reparera skadorna mellan stormar. I 

BILAGA 6



 

41 
 

simuleringen av framtidsscenariot för profil I ses att erosionen av sanddynen minskar efter att 

strandplanet har byggts på med cirka 6 m.   

Regressionsanalysen visar på att stranden inom område A har backat med i storleksordningen 0,15 

m/år till följd av stranderosion som tros bero på en kustparallell förflyttning av sediment från norr till 

söder. Inom område B är samma siffra 0,3 m/år. Trenden antas fortsätta i framtiden och behöver 

därför kompenseras med strandfodring. 

Vid beräkning av strandfodringsbehov bedöms den aktiva profilen att sträcka sig ut till 5 m djup. Den 

utlagda sanden antas fördela sig över strandprofilen så att sandåtgången per meter kan beräknas 

som produkten av utfyllnadens längd i havet och avståndet mellan strandplanet och den aktiva 

profilens djup (2 + 5 m). Resultatet presenteras i Tabell 7. Sandåtgången inom område A bedöms till 

103 000 m3 och inom område B till 88 000 m3. Totalt åtgår 192 000 m3sand. Med hänsyn till 

osäkerheter i data samt framtida vind och vattenståndsförutsättningar rekommenderas kommunen 

att använda en säkerhetsmarginal på 25 % på de föreslagna volymerna, vilket ger en total sandvolym 

av ca 240 000 m3. 

TABELL 7 BERÄKNAT SANDBEHOV INOM OMRÅDE A OCH B FÖR 10 ÅR FRAMÅT MED EN SÄKERHETSMARGINAL PÅ 25%. 

Sandbehov  Område A Område B 

Utbyggnad av strandplan 
(Längd × höjd över aktiva 
profilens djup × sträcka) 

16 m × 7m × 840 m = 94 080 
m3 

7 m × 7 m × 1260 m = 61 740 m3 

Kompensation för kustparallell 
sedimenttransport 
(regressionstakt × antal år × 
höjd över aktiva profilens djup 
× sträcka)  

0.15 m/år × 10 år × 7 m × 840 
m =8 820 m3  

0.3 m/år × 10 år × 7 m × 1260 m 
=26 460 m3 

Summa 103 000 m3 (+25%: 129 000 
m3) 

88 000 m3 (+25%: 110 000 m3) 

 

Påverkan av de föreslagna åtgärderna har testats genom att simulera strandens utveckling efter 

strandfodring med samma vind- och vattenståndsdata som för perioden 1995-08-01 – 2014-09-01 

vilket motsvarar 19 år även om strandfodringen är dimensionerad för ett 10-årsperspektiv. I Figur 45 

och Figur 46 visas utvecklingen för profil B. Vindtransporten har antagits öka så till samma storlek 

som för profil I och N när det nya materialet har lagts ut. Detta innebär även att erosionen av 

strandplanet kan komma öka. Kornstorlekens betydelse för vindtransporten och den kustparallella 

sedimenttransporten behöver studeras närmare för att fastställa effekten av en strandfodring med 

en viss kornstorlek. För profil B ses att vindtransporten initialt ökar så att dynen växer till för att 

sedan minska till följd av erosionen som orsakas av den kustparallella sedimenttransporten. 

Strandplanets bredd minskar när sediment flyttas till dynen. Efter 19 år är dynfoten tillbaka vid 

utgångsläget och strandplanet ungefär hälften så brett som efter strandfodringen. 
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FIGUR 45 PROFIL B, FRAMTIDSSCENARIO DÅ VÅG- OCH VATTENSTÅNDSDATA FRÅN 1995 – 2014 ÅTERUPPREPAS EFTER DEN 

FÖRESLAGNA STRANDFODRINGEN. 

 

FIGUR 46 PROFIL B, FRAMTIDSSCENARIO DÅ VÅG- OCH VATTENSTÅNDSDATA FRÅN 1995 – 2014 ÅTERUPPREPAS EFTER DEN 

FÖRESLAGNA STRANDFODRINGEN. UTVECKLING FÖR REVELNS OCH DYNENS VOLYM SAMT DYNFOTENS (YS) OCH 

STRANDPLANETS LÄGE (YB).  
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I Figur 47 och Figur 48 visas utvecklingen för profil I. Strandplanet och dynen är stabil över tid och 

skador som uppkommer efter stormar repareras av vindtransporten. 

 

FIGUR 47 PROFIL I, FRAMTIDSSCENARIO DÅ VÅG- OCH VATTENSTÅNDSDATA FRÅN 1995 – 2014 ÅTERUPPREPAS EFTER DEN 

FÖRESLAGNA STRANDFODRINGEN. 

 

FIGUR 48 PROFIL I, FRAMTIDSSCENARIO DÅ VÅG- OCH VATTENSTÅNDSDATA FRÅN 1995 – 2014 ÅTERUPPREPAS EFTER DEN 

FÖRESLAGNA STRANDFODRINGEN. UTVECKLING FÖR REVELNS OCH DYNENS VOLYM SAMT DYNFOTENS (YS) OCH 

STRANDPLANETS LÄGE (YB). 
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8 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

En modell är en förenklad bild av verkligheten och där resultatets kvalitet i stor utsträckning beror på 

tillgänglig data för kalibrering och validering. Det är viktigt att Ängelholms kommun fortsätter att 

mäta strandprofilerna årligen och efter stormar samt att dessa mäts längs samma profiler varje gång 

för att få ett jämförbart resultat. 

Det finns endast uppgifter om bottenprofilen ut till cirka 1 m djup. Bottenprofilerna bör undersökas 

noggrannare, dels för att få uppgifter om eventuella revlar dels för att fastställa den aktiva profilens 

djup som är grundläggande för bedömningen av sandbehovet. Vid inmätningen av strandprofilerna 

bör ett antal av dessa mätas till cirka 5 – 6 m djup för att se hur långt ut som det sker en förändring 

av bottenprofilen över tid. 

Det finns en diskrepans mellan vattenståndsmätningen i Viken och det lokala vattenståndet i 

Skälderviken till följd av lokal vinduppstuvning. Det är en stor felkälla att det inte har funnits lokal 

vattenståndsdata tillgänglig för simuleringen. Kommunen rekommenderas att kalibrera sin 

vattenståndsmätare och fortsätta mätningarna vid Skäldervikens hamn. Eventuellt bör mätaren 

placeras närmre hamninloppet för att minska påverkan från flödet i Rönneå. 

Även uppskattningen av vindtransporten längs stranden är osäker och skulle behöva verifieras 

genom mätningar och vidare studier för att kartlägga och utvärdera de skillnader som ses längs 

stranden samt hur dessa relaterar till kornstorlek och lokal morfologi. 

Modellresultatet visar att sanddynerna längs Ängelholms strand i dagsläget klarar att stå emot några 

kraftiga stormar till men i strandens norra del (område A och B) är den naturliga återuppbyggnaden 

av sanddynerna begränsad. Till följd av en kustparallell sedimenttransport från norr till söder 

eroderar strandplanet och har i den norra delen blivit så smalt att vindtransporten inte förmår 

reparera skador som uppstår på dynerna efter stormar. Kommunen har år 2012 och 2014 med 

grävmaskiner reparerat de skador som uppstått för att skydda dynerna inför kommande stormar.  

Eftersom strandplanet till följd av erosion är smalt framför dynerna leder detta till en ökad erosion. 

Sedimentbudgeten får inget positivt tillskott av att sand flyttas inom profilen och om man upphör 

med detta sker en snabb erosion av dynfoten. 

För att skydda bakomliggande bebyggelse och infrastruktur i områdets norra del bör kommunen 

istället tillföra sand från en annan lokal, helst en närliggande sandtäkt till havs. Genom att fylla på 

med sand redan nu kan de sanddyner som finns kvar bevaras och underhållsbehovet minska till följd 

av att ett bredare strandplan ger ett bättre skydd mot erosion av dynerna samt att vindtransporten 

ökar så att strandens självläkande förmåga förbättras. 

Kommunen rekommenderas att fortsätta sitt arbeta med att lokalisera en lämplig sandtäkt och 

ansöka om tillstånd för strandfodring hos Mark- och Miljödomstolen. Tills någon åtgärd har kommit 

till stånd är det klokt att fortsatt att skydda sanddynerna. Ett alternativ till att återföra sand efter 

stormar är att arbeta proaktivt genom att före stormar lägga upp en vall av sand som skydd. Det är 

en metod som bland annat används i USA och som där benämns antropogenic berm. Syftet med 

metoden är att erosionen ska verka på en tillfällig sandvall istället för att erodera dynerna som kan ta 

lång tid för att återställas med vindtransport och återetablering av vegetation. Eventuellt skulle 

metoden kunna testas längs en provsträcka för att se om skadorna på dynerna mildras. 

Det hade varit intressant att vidare studera den kustparallella sedimenttransporten. Det finns en 

tendens till att stranden roterar medsols kring en punkt (profil N). Det sker även stora förändringar i 
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söder där en 500 m lång sandtunga (sand spit) har bildats sedan 1940-talet. Utvecklingen kan bero på 

förändringar av sedimenttillförseln från vattendragen alternativt vindklimatet. Detta kan studeras 

vidare genom modellering av den kustparallella sedimenttransporten. 
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Simulering av dyngenombrott vid storm 

Ängelholms kommun är i processen att söka tillstånd för strandfodring av stränderna vid Havs-

baden i Ängelholm och i Vejbystrand. Strandfodringen av Havsbaden har flera syften, varav ett 

är att förstärka sanddynerna. Sanddynerna utgör idag ett naturligt översvämningsskydd för den 

bakomliggande infrastrukturern och bebyggelsen vid Havsbaden. Som en del av nollalternativs-

utredningen har Sweco upprättat en översvämningsmodell av området för att simulera konse-

kvensen av ett dyngenombrott i samband med extremt högvatten. 

Två scenarier har simulerats. Dels vattennivån vid stormen Sven 2013 och dels en liknande 

händelse som stormen Sven fast med en förhöjd medelvattennivå i havet på +1 m, som är den 

förväntade havsnivåstigningen fram till år 2100. 

Terrängmodellen av området är baserat på Lantmäteriets nationella höjdmodell med upp-

lösningen 2x2 m. 

Den modell som använts för simuleringen är en tvådimensionell modell (TELEMAC 2D). Dyn-

genombrottet har simulerats genom att i modellen definiera var, hur och när dynbrottet ska ske. 

Detta har gjorts genom att efterlikna det dynbrott som skedde i södra delen av Havsbaden i 

samband med stormen Sven år 2013. Dyngenombrottet skedde cirka 2 km söder om bebygg-

elsen i Havsbaden (Figur 1). 
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Figur 1  Dyngenombrott i södra delen av Havsbaden i samband med stormen Sven år 2013. 
Dyngenombrottet skedde cirka 2 km söder om bebyggelsen i Havsbaden. 

Scenario 1 – Stormen Sven år 2013 

Vid stormen Sven noterades den högsta vattennivån +2,16 m relativt höjdsystemet RH 2000 vid 

kommunens mätpegel vid Rönne ås utlopp. En analys av mätpegeln visar på brister i kvaliteten 

på mätningarna, men informationen från denna pegel har ändå valts att användas som rand-

villkor för modellen. Vattennivån som funktion av tiden kan ses i figur 2. 
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Figur 2  Vattennivån vid Rönne ås utlopp under stormen Sven, 2013, som använts som randvillkor 
för översvämningsmodellen. 

För scenario 1 har en plats längs den aktuella kuststräckan valts ut där ett dyngenombrott 

bedöms som mest sannolikt. Här är dynraden smal och relativt låg. Dyngenombrottet har 

definierats till att bli 80 m brett och blir fullt utvecklat en timme efter att havsnivån når +1,5 m, 

vilket är den nivå då dynen kan förväntas börja erodera. 

Scenario 1 har även simulerats utan dyngenombrott och visar att det inte sker någon 

översvämning av bakomliggande område så länge dynsystemet är intakt. 

Scenario 2 – Stormen Sven år 2100  

I scenario 2 har vattennivån under stormen som beskrev i scenario 1 höjts upp med ytterligare 

1 m, för att beskriva situationen att en storm motsvarande stormen Sven inträffar åt 2100, då 

medevattennivån i havet förväntas ha stigit med 1 m. Vattennivån som funktion av tiden kan ses 

i figur 3. 
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Figur 3  Vattennivån vid Rönne ås utlopp vid en fiktiv klimatjusterad stormen Sven, där den 
förväntade medelvattennivån (+1,0 m) adderats till mätningarna i Figur 2. 

För scenario 2 har sammat plats längs den aktuella kuststräckan valts ut för dyngenombrott 

som i scenario 1. Dyngenombrottet har definierats som i scenario 1. 

Scenario 2 har även simulerats utan dyngenombrott och visar att det inte sker någon 

översvämning av bakomliggande område så länge dynsystemet är intakt 

Resultat 

Resultaten från simuleringarna motsvarande stormen Sven år 2013 och år 2100, båda med 

dyngenombrott, visas i Figur 4 respektive Figur 5. I Havsbaden riskerar i storleksordningen 100 

bostäder år 2013 respektive i storleksordningen 280 bostäder år 2100 att översvämmas vid ett 

dyngenombrott enligt förutsättningarna som beskrivits ovan. 

I det fall dynsystemet är intakt sker ingen översvämning av Havsbaden för varken scenariot av 

dagens eller framtidens situation. Detta visar på att dynsystemet är en mycket viktig komponent  

av översvämningsskyddet för Havsbaden. Dynsystemet är dock sårbart då ett dyngenombrott 

skedde i samband med stormen Sven, men då på ett ställe där översvämningen inte ledde till 

någon större materiell skada. 
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Figur 4  Översvämning vid scenario 1. Lokaliseringen av dyngenombrottet är markerat 
med en gul pil. 
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Figur 5  Översvämning vid scenario 2. Lokaliseringen av dyngenombrottet är markerat 
med en gul pil. 
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Hydrodynamisk modellering av bottnens karaktär avseende 
sedimenttransport i Skälderviken 

Bakgrund 

Att beräkna sedimenttranport på en havsbotten är en komplicerad process. För att ett sandkorn 

ska ”lyftas” upp från botten krävs att friktionen (den så kallade bottenskjuvspänningen) mot 

botten är tillräckligt hög (kritisk bottenskjuvspänning). Friktionen bestäms av vattnets hastighet 

vid botten men beror även på bottnens karaktär (hur slät eller grov den är). Vattnets hastighet i 

sin tur beror av strömmar som induceras av bland annat vindar och vattenståndsskillnader samt 

av de rörelser som orsakas av vågor. Hur stark bottenström som orsakas av vågor beror på 

vågens höjd och period samt vattendjupet. 

Hur länge partikeln sedan hålls uppe i vattenmassan beror av strömmens hastighet och kornets 

storlek och densitet. Det finns även olika typer av sedimenttransport; kornen kan både rulla 

längs botten och lyftas upp helt i vattenmassan.  

Generellt sett brukar vågornas effekt vara av störst vikt när det gäller att uppnå kritisk botten-

skjuvspänning medan strömmarna huvudsakligen styr var de eroderade sandkornen 

transporteras. 

Bottnar där sedimenten ständigt är i rörelse kallas för erosionsbottnar. Bottnar där den kritiska 

bottenskjuvspänningen aldrig nås kallas ackumulationsbottnar. Däremellan finns bottnar där 

sediment periodvis ackumuleras och periodvis eroderar. Dessa bottnar kallas transportbottnar. 

Då processerna bakom sedimenttransporten är så komplicerade går det sällan att med hög 

precision dra gränser mellan olika typer av områden men med genomtänkta beräkningar kan en 

god indikation fås. 

På transportbottnar förväntas sediment att sedimentera vid vissa tillfällen och erodera och 

förflyttas vidare vid andra tillfällen. Transportbottnar kan lämpa sig väl för sandsugning då sand 

löpande fylls på här, samtidigt som sedimenten är rörliga så djur- och växtliv är anpassade till 

förhållanden som ändras. 

Syfte 

Syftet med modellen är att kartera Skäldervikens bottnar avseende förutsättningarna för 

sedimenttransport. 
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Metod 

Modelltyp 

För att lösa uppgiften har en hydrodynamisk modell som beräknar strömmar i tre dimensioner 

beroende på vind och vattenståndsvariationer applicerats för Skälderviken och ett område 

utanför Skälderviken (Figur 1). Programvaran är TELEMAC 3D. Till denna strömningsmodell har 

en vågmodell över samma område kopplats. På så sätt belyser modellen den kombinerade 

effekten av vågor och strömmar på bottenhastigheten. 

Modellområde 

Området som inkluderats i modellen visas i Figur 1. Hela Skälderviken och en bit ut i Kattegatt 

täcks av modellen. 

 

Figur 1 Modellområde och horisontell upplösning. 
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Modellens upplösning i plan utgörs av ett så kallat beräkningsnät där det sker beräkningar i 

varje nod. Nätet består av trianglar som varierar i storlek så att olika geografiska områden kan 

tilldelas den upplösning som krävs avseende resultaten upplösning, samtidigt som inte onödigt 

mycket beräkningstid läggs i områden som inte direkt är av intresse för resultaten. 

Upplösningen i hela modellområdet visas i Figur 1. Utanför intresseområdet i Skälderviken är 

cellerna stora, ca 900 m, medan de succesivt blir mindre och upplösningen därmed högre 

längre in mot stränderna. Längst in i viken (Figur 2) är upplösningen tillräckligt hög för att 

pirarnas inverkan på strömmarna och vågeffekten på grunt vatten ska kunna återges i 

modellberäkningarna. 

 

Figur 2 Upplösning i plan inne vid stranden. 
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Figur 3 Djup i modellen. 

Djupen i modellen har interpolerats från sjökortsdata och visas i Figur 3. In mot stranden i 

Ängelholm har viken en relativt jämn lutning. 

I djupled är modellen indelad i 11 stycken lager. 

Simulerade förhållanden 

Vid analysen av transportbottnar har vi valt att simulera en typmånad för att återge hur 

situationen i medel ser ut över lång tid. Extrema tillfällen anses inte vara av vikt för det som 

resultaten ska användas till. Vinden genererar vågor och är den största drivkraften bakom 

strömmarna i Skälderviken. Därför har en typmånad avseende vind bestämts. Detta har gjorts 

genom att jämföra en vindros från hela mätperioden från SMHI:s vindmätare på Hallands 

Väderö (1995–2014) med vindrosor för varje månad. Maj 2006 ansågs bäst representera 

vindförhållandena i området (Figur 4). Den största skillnaden mellan den representativa 

månaden och hela mätserien är att den något underskattar vindarna från den nordliga sektorn. 



 BILAGA 8   

 

 

5 (13) 
 

BILAGA 8 

2016-06-01 

 

 

m
e
m

o
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

SEOPER p:\1215\1220198\000\19 original\ansökan enligt kontinentalsockellagen 2016-06-20\bilagor\bilaga 8 - hydrodynamisk modellering av bottnens 
karaktär avseende sedimenttransport i skälderviken (sweco).docx 

Anledningen till att bara en månad beräknats och inte hela mätperioden är simulering av hela 

tidsperioden hade tagit orimligt lång beräkningstid i anspråk. 

Från resultaten kan variationen såväl som en medelbild som motsvarar medelförhållanden i 

Skälderviken utläsas. 

 

Figur 4 Vindrosor baserade på data från Hallands Väderö (SMHI). Till vänster: hela mätperioden 
1995–2014 ; till höger: den utvalda representativa månaden maj 2006. 

Beräkning av transportbottnar 

Det finns ingen allmän definition av hur ofta sedimentet måste vara i rörelse för att en botten ska 

klassas som transportbotten. Områden där sedimentet blir påverkat av någon enstaka orkan 

med decennier i mellan torde hamna utanför transportbottenkriteriet. Vi har här valt att definiera 

en transportbotten så att sedimentet på botten ska flytta vidare åtminstone några gånger per 

månad. Resultat visar vilka områden som klassas som transportbotten om sedimentet flyttas vid 

medelförhållanden. 

Såsom beskrivs i bakgrunden är processerna bakom sedimenttransport komplicerade. Det går 

därför inte att säga exakt vilken bottenhastighet som leder till att sediment resuspenderar från 

botten och därmed befinner sig på en transportbotten. Vanligtvis används Shield’s diagram för 

att bestämma kritisk bottenskjuvspänning, men då behövs en friktionsfaktor som i detta fall är 

okänd. När botten utgörs av kohesivt material (lera) är processerna än mer komplicerade. I 

föreliggande studie används istället Hjulströms diagram där transportbotten definieras direkt 

utifrån bottenhastighet och kornstorlek, men osäkerheten i denna metod är relativt stor. Till 

exempel är den kritiska hastigheten högre om sanden legat länge på samma ställe och därmed 

är mer packad. Det förekommer också en blandning av kornstorlekar i bottenmaterialet (D50 på 

0,1-0,4 mm; i medel 0,2 mm). Från Hjulströms diagram har det antagits att den kritiska 

bottenhastigheten i Skälderviken ligger på mellan 0,7 och 3 cm/s, mest troligt inom intervallet 1–

2 cm/s. 
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Figur 5 Hjulströms diagram som visar kritisk bottenhastighet för transportbottnar vid olika 

kornstorlek. 

Ytterligare en förenklad metod används för att analysera förekomsten av transportbottnar, den 

så kallade wave mixed layer-metoden (ungefär vågomblandat lager, förkortas WML). Där antas 

att vågorna påverkar botten över områden där djupet är kortare än halva våglängden. 

Resultat 

I Figur 6 visas den statiska medelhastigheten vid botten under simuleringsperioden. Rosa och 

lila visar områden där kritisk bottenhastighet mycket sannolikt överskrids, blå och gula visar 

områden där kritisk bottenhastighet antagligen överskrids och gråa områden (inga sådana 

områden förekommer) visar områden där kritisk bottenhastighet troligtvis inte förekommer. 

Medelvindhastigheten under simuleringsperioden var 5,6 m/s (med samma färgskala). 
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Figur 6 Medelströmhastigheten (m/s) på Skäldervikens botten för simuleringsperioden. Både 

strömmar från vind och bottenhastighet från vågorna är inkluderad. 

I Figur 7 visas strömmarna som enbart orsakas av vinden och i Figur 8 enbart bottenhastigheter 

orsakade av vågorna. 
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Figur 7 Medelströmhastigheten (m/s) på Skäldervikens botten för simuleringsperioden.  

Enbart strömmar orsakade av vågor visas. 
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Figur 8 Medelströmhastigheten (m/s) på Skäldervikens botten för simuleringsperioden.  

Enbart strömmar orsakade av vind visas. 

Om man istället väljer att titta på de maximala hastigheter som uppstår under simulerings-

månaden hamnar bottenhastigheten över 5 cm/s över hela Skäldervikens botten för både 

vindströmmar och våginducerad bottenhastighet var för sig. 

Resultat från den alternativa analysen med wave mixed layer (WML) visas i Figur 9. All botten 

som är belägen grundare än den mörkblå linjen påverkas av vågströmmar under minst 1% av 

simuleringsperioden. WML är en förenklad metod och resultaten är inte direkt korrelerade med 

kritisk bottenskjuvspänning. Men resultaten ger en indikation och ytterligare en bekräftelse av 

resultaten där den kritiska bottenhastigheten visas. 
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Figur 9 Djupkurvor som avgränsar områden som blir påverkade av vågrörelser (WML) för olika 

varaktigheter. Grundare områden än den gröna linjen påverkas under 30% av 

simuleringstiden (dvs drygt 9 dagar); grundare områden än den svarta linjen påverkas 

under 20% av tiden; grundare områden än den röda linjen påverkas under 10 % av tiden; 

grundare områden än den ljusblå linjen påverkas under 5% av tiden och grundare 

områden än den mörkblå linjen påverkas under 1% av tiden (ca 7,5 timme) 

Strömriktningen längs botten varierar beroende på vindförhållandena. I figurerna nedan (Figur 

10 – Figur 13) visas strömmönstret för fyra olika vindriktningar. Observera att det är botten-

strömriktningen som visas, ytströmriktningen är många gånger i dess motsatta riktning och följer 

tydligare vindens riktning. I figurerna nedan är strömmar som orsakas av vågor inte inkluderade, 

så mycket nära stranden kan strömmönstret i verkligen avvika något från redovisat resultat. 



 BILAGA 8   

 

 

11 (13) 
 

BILAGA 8 

2016-06-01 

 

 

m
e
m

o
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

SEOPER p:\1215\1220198\000\19 original\ansökan enligt kontinentalsockellagen 2016-06-20\bilagor\bilaga 8 - hydrodynamisk modellering av bottnens 
karaktär avseende sedimenttransport i skälderviken (sweco).docx 

 

Figur 10 Bottenströmmens riktning vid nordostlig vind. 

 

Figur 11 Bottenströmmens riktning vid sydostlig vind. 
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Figur 12 Bottenströmmens riktning vid sydvästlig vind. 

 

Figur 13 Bottenströmmens riktning vid nordvästlig vind. 
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Diskussion och slutsatser 

Att bestämma var en transportbotten börjar och slutar är komplicerat. Dels finns ingen tydlig 

definition över hur ofta ett sediment ska röra på sig för att det ska räknas som transportbotten 

och dels är det svårt att med exakthet bestämma en kritisk bottenhastighet för resuspension. 

Det senare särskilt som bottenmaterialet är varierande. 

En typmånad har använts för att visa hur medelbilden ungefär ser ut i Skälderviken. Vissa 

perioder är i verkligheten både lugnare och stormigare än vad resultaten från typmånaden visar. 

Utifrån de beräkningar som gjorts och antaganden som tagits kring den kritiska bottenhastig-

heten visar resultaten dock att det är mycket sannolikt att stora delar av Skäldervikens botten, 

det aktuella sandutvinningsområdet inkluderat, ofta (flera gånger per månad) upplever att 

sedimentet förflyttas och därmed kan klassas som transportbotten. 
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1. Allmänt 
Marin Miljöanalys AB har, på uppdrag av Sweco Environment AB, utfört en 
sedimentgeologisk undersökning med rörprovtagare av typen vibrocorer i ett område för 
tänkt sanduttag i inre södra delen av Skälderviken. 
 

2. Omfattning 
Vid undersökningen togs sex sedimentprover (ref: 12.1) till 1,5 – 1,8m djup under botten 
med vibrocorer. Vid punkt 2 var bottenytan grusig/stenig och inget prov erhölls med 
vibrocorer. Istället togs ett ytprov med van Veen-huggare vid denna punkt samt ett extra 
prov med vibrocorer vid punkt 2A i närheten. 
 

 
 
Bild 1. Översiktskarta för Skälderviken med området för tänkt sanduttag markerat i rött. 
 
 

 
 
Bild 2. Provpunkternas lägen.  
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3. Ändamål 
Avsikten med undersökningen var: 
- Att verifiera seismiskt tolkad och identifierad stratigrafi samt de ingående gruppernas 

utbredning i plan. 
- Att utföra kornstorleksanalys för ovan med bestämning av horisontell och vertikal 

fördelning. 
- Att erhålla mer detaljerad information om sandlagrets mäktighet. 
- Att få information om kornstorleksfördelning för det material som avses tas upp. 
- Att få information om blottlagt substrat i bottenytan efter utförd sandupptagning. 
- Att kunna bedöma innehåll av finmaterial. 
 

4. Tidigare undersökningar 
2015 gjorde Marin Miljöanalys AB undersökningar i området med multibeamekolod, sonar 
och bottenpenetrerande ekolod (ref: 12.2, 12.3, 12.4). Ytprover togs också för 
kornstorleksanalys och som stöd vid ytgeologisk tolkning. 
 

5. Underlag för undersökningen 
Underlag för undersökningen utgörs av: 
- Maringeologisk och jordartsgeologisk karta för området, www.sgu.se 
- Kartunderlag från Marin Miljöanalys AB:s undersökning 2015. 
 

6. Befintliga förhållanden 
6.1. Topografi 

Djupet i området varierar mellan 9m och 12m med det grundaste djupen i öster och de 
djupaste i väster. Botten i området är flack. I södra delen förekommer sandrevlar. I 
områdets centrala delar finns långa spår i riktning nordväst-sydost. Enstaka stenar 
finns i området. I övrigt finns inga topografiska strukturer. 
 

6.2. Ingenjörsgeologi 
Enligt undersökningen 2015 består bottenytan i huvudsak av sand. Genom 
undersökningsområdet går en gammal å-fåra som bildades när området låg över 
havsytan. Fåran har fyllts med sand. I närområdet finns även mäktiga lager glaciallera 
och svallad morän. 
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Bild 3. Tolkad sedimentsammansättning under det övre mobila sandlagret från undersökningen 
2015. Typsektion markerad med blått. 
 

 
 
Bild 4. Typsektion. Tolkad sedimentsammansättning från undersökningen 2015. Rosa är mobil 
sand, gult är sand, orange är klinoformt lagrad sand, brunt är sand med grusinslag ovanpå grövre 
friktionsmaterial, morän och lera. Grövre material och lera kommer i dagen i områdesgränsen. 

 
7. Positionering 

Koordinatsystem för gällande arbete är Sweref 99 TM. Höjddatum är RH 2000. För 
positionering i fält användes en Satlab SL500 GNSS-mottagare med n-RTK från Swepos. 
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8. Geotekniska fältundersökningar 
8.1 Utförda undersökningar 

De geotekniska fältarbetena utfördes med en vibrocorer av typen SDI VibeCore D. 
Arbetet utfördes från R/V Ran som ankrades på mätplatserna. Utförda provtagningar 
redovisas i tabell 1. Provtagningarna redovisas även i bilagorna till rapporten. 
 
Provtagning Antal Anmärkning 
Vibrocorerprov 6 Provlängd 1,5 – 1,8m 
Van veen-prov 1 Utfördes då vibrocorern ej kunde tränga ner i botten 
 
Tabell 1. Utförda undersökningar 
 

8.2 Utrustning 
 
Utrustning Anmärkning 
Vibrocorer SDI VibeCore D 

Rörlängd 2m, Ø76mm 
Van Veen-huggare Max provvolym 6 liter 
 
Tabell 2. Utrustning 
 

   
 
Bild 5. Vibrocorern förbereds för provtagning.  Bild 6. Vibrocorern i aktion. 

 
8.3 Undersökningsperiod 

Fältarbetet utfördes under perioden 2017-08-09 – 2017-08-18. 
 

8.4 Fältpersonal 
Fältarbetet utfördes av Patrik Liljestrand, Bruno Westergren och Erik Westberg, Marin 
Miljöanalys AB 
 

8.5 Kalibrering och certifiering 
Marin Miljöanalys AB:s kvalitetssystem följer ISO 9001 och 14001. 
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9. Laboratorieundersökningar 
Kornstorleksanalyser har utförts vid Ramböll Sverige AB:s labb i Göteborg. Resultatet 
redovisas i bilaga B. 
 
Metod Antal Anmärkning 
Kornstorleksanalys 20  
 
Tabell 3. Utförda laboratorieundersökningar 
 

10. Ändringar i undersökningsplanen 
Vid provpunkt Vib2 kunde inte vibrocorern tränga ner i botten. Ytprov med bottenhuggare 
visade att bottenytan bestod av sten och grus. Provpunkt Vib2 ersattes då med provpunkt 
Vib2A. 
 

11. Granskning 
Granskning har utförts av 
 
Anders Liljestrand 
VD, maringeolog 
Marin Miljöanalys AB 
 

12. Levererade dataset 
12.1. Provtagningspunkter positioner (asc och dxf) 
12.2. Batymetri (arc grid) 
12.3. Backscatter (arc grid och geotiff) 
12.4. Sidescan (xtf) 

 
Bilagor 

A. Seismiska sektioner 
B. Resultat av kornstorleksanalys 
C. Fältprotokoll 

 
 
 
 
 
Göteborg 2017-09-15 
Marin Miljöanalys AB 
 
 
Erik Westberg, Bruno Westergren

BILAGA 9



 

 

BILAGA A 
SEISMISKA SEKTIONER 

BILAGA 9



6237800 m

6237600 m

6237400 m

6237000 m

6237200 m

6236800 m

6236600 m

6236400 m

6236200 m

6236000 m

3
5
9
4
0
0
 m

3
5
9
2
0
0
 m

3
6
0
0
0
0
 m

3
5
9
8
0
0
 m

3
5
9
6
0
0
 m

3
6
0
6
0
0
 m

3
6
0
4
0
0
 m

3
6
0
2
0
0
 m

3
6
1
0
0
0
 m

3
6
1
2
0
0
 m

3
6
0
8
0
0
 m

3
6
2
0
0
0
 m

3
6
1
8
0
0
 m

3
6
1
6
0
0
 m

3
6
1
4
0
0
 m

3
6
2
4
0
0
 m

3
6
2
2
0
0
 m

VC-1

VC-2A

VC-2/VV
xx

VC-3

VC-4

VC-6

VC-5

073909

091922

08
12

10

07
36

33

07
06

01

15
30

52

14
45

21

13
50

29

12
56

06

12
42

23

Box 24104, S-400 22 Göteborg, SWEDEN
Telephone +46 (0)31 7046525
Fax +46 (0)31 7237399

SWECO AB
Skälderviken, Ängelholm
PLAN 1:10000
2017-09-15
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PROVTAGNING
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Berg

Botten Q ?

Lera Sand/grus Klinoform sand

Finsand/sand planlagrad

Block/stenhorisont

Lera

Mobil sand

M1

Tolkning seismisk sektion

Tolkningen är i huvudsak baserad  på
hydroakustisk data.
Kolvprovtagning och ytprovtagning är
utförd endast ned till max 1,9 m under
bottenytan.
Seismisk ljudhastighet är prel. satt till
1600 m/sec.
TWT (Two Way Travel time) 1msec =
0,75m.
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VC-4
361367E 6236667N

Botten   -10,25m
Sand 1  -10,35m
Sand 3  -10,40m
Sand 4  -11,88m

Vib C

VC-6
361746E 6236534N

Botten   -9,75m
Sand 1  -9,94m
Sand 3  -10,08m
Sand 4  -11,30m

Vib C

VC-3
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Botten   -11m
Sand 1  -11,19m
Sand 3  -11,39m
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Vib C
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Botten   -12m
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Sand 3  -12,53m
Sand 4  -13,81m

Vib C

Box 24104, S-400 22 Göteborg, SWEDEN
Telephone +46 (0)31 7046525
Fax +46 (0)31 7237399

SWECO AB
Skälderviken, Ängelholm
Boomersektion 073909
2017-09-15

MVY

Tolkningen är i huvudsak baserad  på
hydroakustisk data.
Kolvprovtagning och ytprovtagning är utförd
endast ned till max 1,9 m under bottenytan.
Seismisk ljudhastighet är prel. satt till 1600
m/sec.
TWT (Two Way Travel time) 1msec = 0,75m.

Mobil sand
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Sand klinoformt lagrad

Sand och grus

1 
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m/sec.
TWT (Two Way Travel time) 1msec = 0,75m.
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Tolkningen är i huvudsak baserad  på
hydroakustisk data.
Kolvprovtagning och ytprovtagning är utförd
endast ned till max 1,9 m under bottenytan.
Seismisk ljudhastighet är prel. satt till 1600
m/sec.
TWT (Two Way Travel time) 1msec =
0,75m.
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Skälderviken, Ängelholm
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Tolkningen är i huvudsak baserad  på
hydroakustisk data.
Kolvprovtagning och ytprovtagning är utförd
endast ned till max 1,9 m under bottenytan.
Seismisk ljudhastighet är prel. satt till 1600
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TWT (Two Way Travel time) 1msec = 0,75m.
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TWT (Two Way Travel time) 1msec = 0,75m.
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m/sec.
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Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00
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J / N % < 60 mm < 20 mm Humus

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,002 0,02 0,2 2 20 200

H
al

ta
v

ko
rn

<d
,v

ik
tp

ro
ce

nt

Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 94,81

11,2 92,50

6,3 85,77

4 75,58

2 48,46

1 18,86

0,6 6,42

0,355 3,16

0,2 1,03

0,125 0,43

0,063 0,18

Järn Salter

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g Förbehandling

J / N % < 60 mm < 20 mm Humus H
andläggare/beställare

445,5 422,4

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning W% Tjälfarl.

klass

Anmärkningar: Skalrester

2 0-3cm sandigt GRUS 1 2
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H
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nt

Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,83

4 99,67

2 99,49

1 99,29

0,6 96,79

0,355 88,07

0,2 23,19

0,125 4,59

0,063 0,68

Järn Salter

W% Tjälfarl.
klass

Anmärkningar: Skalrester

2A 0-26cm SAND 1 2

H
andläggare/beställare

1045,8 1045,8

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning

Förbehandling
J / N % < 60 mm < 20 mm Humus

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,002 0,02 0,2 2 20 200

H
al

ta
v

ko
rn

<d
,v

ik
tp

ro
ce

nt

Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,95

4 99,90

2 99,53

1 97,54

0,6 83,58

0,355 68,64

0,2 18,70

0,125 4,04

0,063 0,29

Järn Salter

W% Tjälfarl.
klass

Anmärkningar: Mycket Skalrester

2A 26-37cm SAND 1 2

H
andläggare/beställare

623 623

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning

Förbehandling
J / N % < 60 mm < 20 mm Humus

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

0
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0,002 0,02 0,2 2 20 200

H
al
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v
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rn
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,v
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tp
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ce

nt

Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,93

4 99,82

2 99,05

1 90,96

0,6 60,72

0,355 42,75

0,2 13,24

0,125 4,03

0,063 1,29

Järn Salter

W% Tjälfarl.
klass

Anmärkningar: Mycket Skalrester

2A 37-46cm SAND 1 2

H
andläggare/beställare

612,6 612,6

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning

Förbehandling
J / N % < 60 mm < 20 mm Humus

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

0
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50

60

70

80

90

100

0,002 0,02 0,2 2 20 200

H
al

ta
v
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rn

<d
,v

ik
tp

ro
ce

nt

Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,97

4 99,92

2 99,67

1 99,15

0,6 97,85

0,355 94,63

0,2 17,43

0,125 1,08

0,063 0,00

Järn Salter

W% Tjälfarl.
klass

Anmärkningar:  Skalrester

2A 46-154cm SAND 1 2

H
andläggare/beställare

873,1 873,1

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning

Förbehandling
J / N % < 60 mm < 20 mm Humus

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning
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80

90

100

0,002 0,02 0,2 2 20 200

H
al
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v
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rn
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,v
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tp
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ce

nt

Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,96

4 99,92

2 99,74

1 99,29

0,6 94,83

0,355 66,02

0,2 14,43

0,125 2,23

0,063 0,00

Järn Salter

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g Förbehandling

J / N % < 60 mm < 20 mm Humus H
andläggare/beställare

1016,6 1016,6

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning W% Tjälfarl.

klass

Anmärkningar: Skalrester

3 0-19cm SAND 1 2
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nt

Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 95,97

11,2 95,03

6,3 94,80

4 94,72

2 94,27

1 92,37

0,6 84,03

0,355 65,63

0,2 20,50

0,125 2,91

0,063 0,11

Järn Salter

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g Förbehandling

J / N % < 60 mm < 20 mm Humus H
andläggare/beställare

740,1 710,3

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning W% Tjälfarl.

klass

Anmärkningar: Mycket Skalrester

3 19-39cm SAND 1 2
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Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,96

4 99,90

2 99,55

1 99,03

0,6 97,73

0,355 93,50

0,2 60,46

0,125 8,03

0,063 0,00

Järn Salter

W% Tjälfarl.
klass

Anmärkningar: Skalrester

3 39-156cm SAND 1 2

H
andläggare/beställare

814,3 814,3

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning

Förbehandling
J / N % < 60 mm < 20 mm Humus

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning
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H
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v
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,v
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tp
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ce

nt

Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,95

4 99,87

2 99,65

1 99,37

0,6 96,56

0,355 84,34

0,2 47,45

0,125 12,22

0,063 3,10

Järn Salter

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g Förbehandling

J / N % < 60 mm < 20 mm Humus H
andläggare/beställare

600,9 600,9

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning W% Tjälfarl.

klass

Anmärkningar: Skalrester

4 0-10cm SAND 1 2
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Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,91

4 99,78

2 99,43

1 98,92

0,6 94,66

0,355 82,70

0,2 50,13

0,125 8,32

0,063 0,00

Järn Salter

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g Förbehandling

J / N % < 60 mm < 20 mm Humus H
andläggare/beställare

316,2 316,2

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning W% Tjälfarl.

klass

Anmärkningar: Skalrester

4 10-15cm SAND 1 2
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H
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tp

ro
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nt

Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,95

4 99,91

2 99,77

1 99,73

0,6 99,70

0,355 99,67

0,2 63,62

0,125 12,48

0,063 0,00

Järn Salter

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
412

50
G

Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g Förbehandling

J / N % < 60 mm < 20 mm Humus H
andläggare/beställare

663,6 663,6

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning W% Tjälfarl.

klass

Anmärkningar: Skalrester

4 15-163cm SAND 1 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,002 0,02 0,2 2 20 200

H
al

ta
v

ko
rn

<d
,v

ik
tp

ro
ce

nt

Kornstorlek d, mm
0,006 0,063 6,3 601 32

Finjord Grovjord

U
ppdrag

BILAGA 9



Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,89

4 99,82

2 99,60

1 99,30

0,6 92,07

0,355 71,84

0,2 38,85

0,125 7,51

0,063 0,00

Järn Salter

R
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Transport
Vädursgatan
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G
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Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g Förbehandling

J / N % < 60 mm < 20 mm Humus H
andläggare/beställare

824,2 824,2

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning W% Tjälfarl.

klass

Anmärkningar: Skalrester

5 0-59cm SAND 1 2
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Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 99,26

6,3 97,87

4 96,72

2 95,54

1 94,05

0,6 82,64

0,355 62,56

0,2 33,39

0,125 6,94

0,063 0,00

Järn Salter

W% Tjälfarl.
klass

Anmärkningar: Mycket Skalrester

5 59-66cm SAND 1 2

H
andläggare/beställare

829,7 829,7

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning

Förbehandling
J / N % < 60 mm < 20 mm Humus

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23
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ivision
Transport
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Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,90

4 99,80

2 99,56

1 99,32

0,6 98,73

0,355 96,52

0,2 64,57

0,125 10,88

0,063 0,88

Järn Salter

R
am

böllSverige
A

B
,D

ivision
Transport
Vädursgatan

6
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Ö
TEB

O
R

G
Telefon

vxl:010
-615

60
00

Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
M

/M
B

P
rovtagningsredskap

P
rovtagning

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g Förbehandling

J / N % < 60 mm < 20 mm Humus H
andläggare/beställare

781 781

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning W% Tjälfarl.

klass

Anmärkningar: Skalrester

5 66-180cm SAND 1 2
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Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,96

4 99,88

2 99,72

1 99,50

0,6 98,30

0,355 88,52

0,2 55,07

0,125 15,70

0,063 2,18

Järn Salter

W% Tjälfarl.
klass

Anmärkningar: Skalrester

6 0-19cm SAND 1 2

H
andläggare/beställare

742,2 742,2

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning

Förbehandling
J / N % < 60 mm < 20 mm Humus

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken
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O

R
N
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R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g

Korn
storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
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Transport
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Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 98,22

6,3 97,59

4 97,03

2 96,06

1 93,00

0,6 84,79

0,355 62,13

0,2 20,95

0,125 3,67

0,063 0,00

Järn Salter
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,D

ivision
Transport
Vädursgatan
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Ler Sten

Laboratorieundersökningar

N
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rovtagningsredskap
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rovtagning
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storlek

Procent
halt

2017-08-30
LennartN

ilsson

G
ranskad

och
godkänd:

2017-08-23

550-1504-17

U
ppdragsnum

m
er: Skälderviken

K
O

R
N

FÖ
R

D
ELN

IN
G

Fraktionsindelning
1981

Dispergerat
siktprov

Organisk
halt

Siktning Största
kornstorlek

mm

Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g Förbehandling

J / N % < 60 mm < 20 mm Humus H
andläggare/beställare

730,4 730,4

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning W% Tjälfarl.

klass

Anmärkningar: Skalrester

6 19-33cm SAND 1 2
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Silt Sand Grus

64 100,00

32 100,00

20 100,00

11,2 100,00

6,3 99,93

4 99,87

2 99,63

1 99,38

0,6 97,83

0,355 77,60

0,2 28,38

0,125 12,04

0,063 2,42

Järn Salter

W% Tjälfarl.
klass

Anmärkningar: Skalrester

6 33-155cm SAND 1 2

H
andläggare/beställare

896 896

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1. TK

Geo 13
Borrhål eller provgrop Djup el Nivå Benämning

Förbehandling
J / N % < 60 mm < 20 mm Humus

550-1504-17

U
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er: Skälderviken
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Organisk
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Siktning Största
kornstorlek
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Sedimentering
Lerhalt av mtrl

<0,06mm
U = d60 / d10

Graderings tal Avvikelse från
standard SS

02 71 24:
Totalt labprov

g
Siktad provmängd g Provmängd g

Korn
storlek

Procent
halt
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BILAGA C 
FÄLTPROTOKOLL 
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Provtagningsprotokoll sediment                                       

Box 24 104   400 22 GÖTEBORG 

Tel 031-7046525   www.marin.se 
 

1 
 

Provtagare: EW, PL, BW 
Uppdragsgivare:  Sweco   
  Environment AB,  

Provpunkt: 1 Datum: 2017-08-11 Tid: 10:00 

Metod: Vibrocorer 

Plats: Skälderviken Vib1, 359946 E, 6237130 N 

Vattendjup: 12 m 

Beskrivning av sediment: 

Total provlängd: 181cm 

0-30cm:  Brun sand, klumpar av mörkt finmaterial, skalrester, doft av strand 

30-53cm: Mörkgrå grov sand, skalrester 

53-181cm: Grå fin sand 
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Provtagningsprotokoll sediment                                       

Box 24 104   400 22 GÖTEBORG 

Tel 031-7046525   www.marin.se 
 

2 
 

 

 

Provtagare: PL, EW, BW 
Uppdragsgivare:   Sweco   
  Environment AB 

Provpunkt: 2 Datum: 2017-08-11 Tid: 13:00 

Metod: Vibrocorer, Van Veen 

Plats: Skälderviken Vib2, 360389 E, 6236671 N 

Vattendjup: 12 m 

Beskrivning av sediment: 

Försök 1, Vibrocorer: Misslyckat 

Försök 2, Vibrocorer: Små mängder grus, sand, småsten 

Försök 3, Van Veen:  Grus, grov sand, småsten, skalrester, mycket 

   lite material, 0-3 cm tjockt. 
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Provtagningsprotokoll sediment                                       

Box 24 104   400 22 GÖTEBORG 

Tel 031-7046525   www.marin.se 
 

3 
 

Provtagare: PL, EW, BW 
Uppdragsgivare:  Sweco   
  Environment AB 

Provpunkt: 2 A Datum: 2017-08-18 Tid: 09:30 

Metod: Vibrocorer 

Plats: Skälderviken Vib2A, 360248 E, 6236927 N 

Vattendjup:  10,5 m 

Beskrivning av sediment: 

Total provlängd: 154 cm 

0-26cm: Brun sand, små musslor på ytan (ca 5mm stora) 

26-37cm: Mörkgrå sand 

37-46cm: Grövre mörkgrå sand, skalrester 

46-154cm: Grå fin sand, tydlig doft av svavelväte, kraftigare längre ner i provet. 

  Skalrester. 
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Provtagningsprotokoll sediment                                       

Box 24 104   400 22 GÖTEBORG 

Tel 031-7046525   www.marin.se 
 

4 
 

Provtagare: EW, BW 
Uppdragsgivare:  Sweco   
  Environment AB 

Provpunkt: 3 Datum: 2017-08-17 Tid: 12:08 

Metod: Vibrocorer 

Plats: Skälderviken Vib3, 360710 E, 6236898 N 

Vattendjup:  10 m 

Beskrivning av sediment: 

Total provlängd: 156 cm 

0-19cm: Brun sand 

19-39cm: Svartbrun sand, sten, skalrester. 

39-156cm: Grå fin sand, lätt doft av sjö, skalrester, musselskal 
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Provtagningsprotokoll sediment                                       

Box 24 104   400 22 GÖTEBORG 

Tel 031-7046525   www.marin.se 
 

5 
 

Provtagare: EW, BW 
Uppdragsgivare:  Sweco   
  Environment AB 

Provpunkt: 4 Datum: 2017-08-17 Tid: 10:19 

Metod: Vibrocorer 

Plats: Skälderviken Vib4, 361367 E, 6236667 N 

Vattendjup:  10 m 

Beskrivning av sediment: 

Total provlängd: 163 cm 

0-10cm: Brun fin sand, enstaka skalrester 

10-15cm: Brun sand med inslag av mörkgrått. Grövre än ovanför. Skalrester. 

15-163cm: Grå fin sand, tydlig doft av svavelväte.  
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Provtagningsprotokoll sediment                                       

Box 24 104   400 22 GÖTEBORG 

Tel 031-7046525   www.marin.se 
 

6 
 

Provtagare: EW, BW, PL 
Uppdragsgivare:  Sweco   
  Environment AB 

Provpunkt: 5 Datum: 2017-08-11 Tid: 18:00 

Metod: Vibrocorer 

Plats: Skälderviken Vib5, 361738 E, 6236202 N 

Vattendjup:  9 m 

Beskrivning av sediment: 

Total provlängd: 180 cm 

0-59cm: Brun sand 

59-66cm: Mörkare brungrå sand med skalrester. 

66-180cm: Gråbrun finsand 
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Provtagningsprotokoll sediment                                       

Box 24 104   400 22 GÖTEBORG 

Tel 031-7046525   www.marin.se 
 

7 
 

Provtagare: EW, BW, PL 
Uppdragsgivare:  Sweco   
  Environment AB 

Provpunkt: 6 Datum: 2017-08-18 Tid: 11:00 

Metod: Vibrocorer 

Plats: Skälderviken Vib6, 361746 E, 6236534 N 

Vattendjup:  9 m 

Beskrivning av sediment: 

Total provlängd: 155 cm 

0-19cm: Brun sand, små musslor på ytan, skalrester, sten 6cm, grus, sjösten 

19-33cm: Grövre brungrå sand, skalrester, sten 6x4x2cm. 

33-155cm: Grå sand, skalrester, enstaka gruskorn 
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1. Allmänt 

Marin Miljöanalys AB har, på uppdrag av Sweco Environment AB, gjort en bedömning av 

sedimentdynamiken i ett område för tänkt sanduttag i inre södra delen av Skälderviken. 

 

2. Metod 

Arbetet har i huvudsak utgått från data och information som samlats in av Marin 

Miljöanalys AB vid två olika undersökningstillfällen. 

Sommaren 2015 gjordes en heltäckande ekolodning, sonarscanning och seismisk 

bottenpenetrerande undersökning i området (ref: 13.4, 13.5, 13.6, 13.7). Vidare togs 

sedimentprover för bestämning av ytgeologi (ref: 13.1,13.3). Sommaren 2017 gjordes en 

kompletterande undersökning som omfattade sedimentprovtagning ner till >1,5m djup 

samt fotografering med droppkamera (ref: 13.1, 13.2, 13.3, 13,8)  

 

3. Områdesbeskrivning 

Den tilltänkta sandtäkten är ett 800m x 2500m stort område beläget i södra delen av 

Skälderviken mellan Svanshall och Ängelholms havsbad, se bild 1. Botten i området är 

flack och djupet varierar mellan 9-12m med de grundaste djupen i öster (ref: 12.4). 

Längs södra sidan av området finns flera sandrevlar som består av mobil sand, men 

ingen topografiskt avskild rev- eller bankstruktur finns i området. Positionerna för 

provtagningarna från 2015 och 2017 kan ses i bild 2 (ref: 12.1). 

 

 
 

Bild 1. Översiktskarta för Skälderviken med området för tänkt sanduttag markerat i rött. 

 

 
 

Bild 2. Provpunkternas lägen (ref: 13.1). Vibrocore-punkterna (Vib1-6) är blå och van Veen-punkterna 

(VV1-15) är vita. 
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Bottenytan består i huvudsak av sand i hela undersökningsområdet. Delvis innanför 

områdesgränsen, längs de norra respektive södra kanterna, har grus och stenar observerats, 

se bild 12. På den norra sidan om området observerades även fläckvis bottenvegetation. 

Öster om områdesgränsen finns smala strängar av svallad morän med mycket block, se bild 

3. Väster utanför områdesgränsen finns i huvudsak lera och finmaterial, med ett tunt 

sandlager ovanpå. Även här förekommer områden med svallad morän. 

 

 
 

Bild 3. Exempel på svallad morän observerad i sidescandata öster om området precis vid områdesgränsen (ref: 

13.6). 

 

4. Oceanografiska förhållanden 

Skälderviken ligger i södra delen av Kattegatt, mellan Kullen och Bjärehalvön. 

Ytvattnet i viken är i huvudsak östersjövatten med låg salthalt, ca 10psu, som kommit 

ut från Öresund. Bottenvattnet är kattegattvatten med hög salthalt, 25-30psu. Utöver 

detta finns sötvattentillflöden från till exempel Rönne å och Vegeån. Den stora 

skillnaden i salthalt mellan yt- och bottenvatten gör att Skälderviken är starkt skiktad. 

Haloklinens djup varierar, men den ligger normalt på mellan 10 och 15m djup (ref: 

12.1). Nettoflödet i Kattegatt beror på sötvattentillflödet till Östersjön, men strömmarna 

drivs framförallt av vinden och strömbilden kan därför variera kraftigt. 

 

5. Sandrevlar 

Sandrevlar har observerats i batymetri-, backscatter-, sidescan- och seismikdatan (ref: 13.4, 

13.5, 13.6, 13.7) 

Längs södra kanten av området finns 80-120m långa sandrevlar, vilka har en form som tyder 

på en sandtransport åt nordväst, se bilderna 4 och 5. Även i de östra delarna av området 

finns sandrevlar som tyder på transport västerut. Värt att notera är att detta bara visar att det 

har funnits en sådan transport, och inte med säkerhet betyder att det idag finns en pågående 

sandtransport i området. Vid fotograferingen 2017 (ref: 13.8) observerades vid en av de 

södra sandrevlarna att övergången mellan två bottentyper stämde överens med vad som 

uppmättes 2015. Detta innebär att sandreveln inte kan ha förflyttat sig mer än som mest ett 

par meter under denna tid. 
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Bild 4. Sandrevlar i sydväst (ref: 13.4). 

 

 
 

Bild 5. Sandrevlar i sydost (ref: 13.4). 
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6. Sandvågor 

Sandvågor har observerats i sidescandata (ref: 13.6) och bottenfotografer (ref: 13.8). Dock 

är majoriteten av körlinjerna med sidescan körda i en riktning där de mindre sandvågorna 

kan vara svåra att urskilja. 

Sandvågor, eller ripples, förekommer i nästan hela området. Vågfronternas huvudsakliga 

utbredning är nordost – sydväst, se bild 6. Sandvågorna är relativt symmetriska. Detta tyder 

på oscillerande strömningsförhållanden vid botten i området. Sandtransporten i området kan 

därför antas vara begränsad i sin omfattning. På bilder från punkterna VV1 och VV13 kan 

man se alger som växelvis vajar från nordväst till sydost. Detta innebär att det, vid botten, 

finns en oscillerande rörelse i vattnet med en period som i stort sett överensstämmer med 

bildfrekvensen (2s). Den enda vågrörelsen med liknande period i området är ytvågorna. Vid 

fotograferingstillfället blåste en svag vind från nordost och sjögången utgjordes i huvudsak 

av liggande dyning från nordväst med en vågamplitud på ca 0.25m. Även vid dessa relativt 

lugna förhållanden hade uppenbarligen vågorna stor inverkan på bottenströmmarna i 

området. Slutsatsen blir att sandvågornas riktning styrs av riktningen på ytvågorna i 

området. Då de största vågorna går i vikens längdriktning blir den dominerande riktningen 

på sandvågorna densamma. 

 

 
 

Bild 6. Sandvågornas riktning vid de platser där den kunnat identifieras. Längre streck betyder längre 

sandvågor. Strecken är i sandvågornas propagationsriktning (ref: 13.4, 13.6, 13.8) 

 

Sandvågornas bredd, dvs. längden vinkelrätt mot utbredningsriktningen, varierar, men för 

stora delar av området är de ganska smala vilket tyder på medelhöga strömhastigheter. 

Detta gäller särskilt för den västra delen av området (VV6B, VV7, VV8, VV9, VV10). 

Den nordöstra delen har lite bredare sandvågor (VV3, VV4, VV12) 
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Bild 7. Sandvågor i sidescandata (15m bred, 40m lång) från de centrala delarna av området i närheten av 

VV4 (ref: 13.6).  
 

  
 

Bild 8. Botten vid VV9 (ref: 13.8). Bild 9. Botten vid VV4 (ref: 13.8). 

 

Längs södra kanten av området har sandvågorna fläckvis en helt annan karaktär med mycket 

längre våglängd och större bredd. Bilderna från droppkameran visar att den mobila sanden i 

detta område enbart finns i själva sandvågorna. Det underliggande lagret med grus och 

skalrester exponeras i dalarna mellan vågfronterna. (Vib2, VV13, VV15). 

 

 
 

Bild 10. Sidescandata (25m bred, 60m lång) från den södra kanten av området i närheten av VV13, VV15 (ref: 

13.6).  
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Bild 11. Botten vid VV13. Kamerariggen står inte på botten vid fototillfället, och avståndet mellan topparna på 

sandvågorna är ca 70cm (ref: 13.8) 

 

I den nordöstra delen av området, vid punkt VV1 och VV2, kunde inga sandvågor 

detekteras. Istället består bottenytan av sand, grus, småsten och skalrester och har högre 

växtlighet än botten vid andra punkterna. 

 

7. Övriga observerade sediment- och bottenformationer 

I backscatter- och sidescan datan (ref: 13.5, 13.6) har långa spår observerats i sanden 

som är 5-20m breda och upp till 1km långa. De förekommer huvudsakligen i två 

områden som visas i bild 12 och 13. 

 

 
 

Bild 12. Backscatterkarta över området. Grått är sand, gult och rött är grus och sten. I området syns långa spår 

som är inritade på kartan (ref: 13.5) 
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Bild 13. Sidescandata av de observerade spåren i de centrala delarna av området (ref: 13.6) 

 

8. Sandens mäktighet 

Sandlagrens mäktighet och kornstorlek har fastställts genom provtagning med vibrocorer 

ner till >1.5m djup vid 6 provpunkter, se bild 14 (ref: 13.1, 13.2, 13.3)  

Det mobila ytlagret varierade i tjocklek från 10cm vid punkt 4 till 59cm vid punkt 5. 

Under detta lager finns ett grövre lager som är 5cm till 23cm tjockt. Under detta lager 

ligger finsand. Lagret med finsand är så tjockt att inget av proverna nådde dess underkant. 

Sandlagrens mäktighet mellan provpunkterna illustreras bäst av den bottenpenetrerande 

mätningen (ref: 13.7). 
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Bild 14. Sandlagrens mäktighet vid provpunkterna (ref: 13.1, 13.2, 13.3, 13.4). 

 

9. Bottenströmmar och sandtransport 

Sandvågornas form visar att ytvågorna medför för de starkaste bottenströmmarna, vilket 

överensstämmer med den hydrodynamiska modell avseende sedimenttransport som 

Sweco presenterat i miljökonsekvensbeskrivningen (ref: 12.2). Utöver vågpåverkan kan 

det även finnas andra strömmar i området. Sannolikt drivs den sandtransport som finns 

av vågpåverkan superponerad på en underliggande ström. Vid dessa förhållanden, där 

den största påverkan är en växelvis oscillerande ström, kan även små skillnader i 

strömhastighet i de olika riktningarna ha stor betydelse för sandtransporten. 

I Skälderviken finns en stark haloklin som ofta återfinns på 10-15m djup (ref: 12.1). 

Detta kan vara tillräckligt för att dämpa vågorbitalerna och därmed stoppa 

sandtransporten när djupet ökar i den västra delen av området. Detta kan förklara varför 

det bara finns ett mycket tunt lager sand ovanpå lera väster om området. 

Det är även sannolikt att den huvudsakliga sandtransporten sker vid hård blåst då både 

strömhastigheter och vågpåverkan är mycket större än normalt. 

Botten vid det tänkta området för sanduttag kan sammanfattningsvis klassas som 

transportbotten då framförallt migrerande sand antas både ackumulera och erodera 

från området över tid. Det kan även röra sig om en omfördelning av sediment inom 

området. 
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10. Effekt av sanduttag 

Det önskade sanduttaget är 340 000m3. Avsikten är att ta ut sand ner till 0,5m djup med 

släpsugmuddring. Då det översta lagret med migrerande sand är tunnare än så på de flesta 

ställen innebär detta att de underliggande lagren exponeras. 

 

Under den migrerande sanden ligger ett lager med grövre sand, se bild 14. Detta lager är 

redan idag exponerat i delar av området. Då det generellt har en större kornstorlek än lagret 

ovanpå är detta lager mindre känsligt för erosion. 

 

Under lagret med grövre sand ligger ett tjockt lager finare sand. I den västra och östra delen 

av området (Vib1, 2, 6) har det understa sandlagret i stort sett samma kornstorlek som det 

nuvarande ytlagret, vilket gör att man kan anta att det kommer att bete sig på samma sätt om 

det exponeras efter ett sanduttag. I den centrala och södra delen av området (Vib3, 4 och 5) 

är det understa lagret något finkornigare, 0,1-0,2mm, än den nuvarande ytan, 0,2-0,3mm, 

vilket kan innebära att sanden i området kan bli mer känslig för erosion efter ett sanduttag. 

Skillnaden bedöms dock vara liten. 

 

Effekten av sanduttaget kan påverka strömbilden vid botten då djupet delvis ökar. Dels 

minskar vågorbitalernas påverkan (i synnerhet om mer av botten hamnar under 

språngskiktet) och dels minskar normalt strömhastigheten då djupet ökar. 

 

11. Sammanfattning 

De kraftigaste bottenströmmarna i det tänkta området för sanduttag kommer från ytvågornas 

orbitaler. De övriga bottenströmmar som finns i området är relativt svaga och huvudsakligen 

riktade åt nordväst. Sanden i området migrerar långsamt åt nordväst, i första hand vid hård 

blåst. Den nya bottenyta som exponeras vid sanduttag kommer att uppträda i stort sett 

identiskt med den befintliga, men är mer sårbar vid extrema stormar. Sanduttaget kan även 

resultera i en minskad sandtransport i området till följd av ökat bottendjup. Huruvida det är 

kornstorlekeken på ytlagret eller en minskad bottenström som avgör om sandtransporten 

kommer att öka eller minska i området går inte att dra några slutsatser om i nuläget, dock 

kommer förändringen troligen inte att vara alltför stor. Med andra ord, botten inom det 

tänkta området för sanduttag kan klassas som transportbotten och effekten av sanduttaget bör 

inte påverka detta nämnvärt. 
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1. Allmänt 

Marin Miljöanalys AB har, på uppdrag av Sweco Environment AB, utfört 

bottenfotografering med droppkamera inom i ett område för tänkt sanduttag i inre södra 

delen av Skälderviken. 

 

2. Metod 

Vid undersökningen togs fotografier (ref: 5.2) av botten på 23 punkter (ref: 5.1) i området. 

Vid 16 av dessa togs bottenprover med Van Veen-skopa vid undersökningen 2015. Vid de 

övriga sju togs prover i samband med fotograferingen. Vid 6 av punkterna togs provkärnor 

med vibrocorer och vid ett ställe togs prov med Van Veen-skopa. Provtagningen redovisas 

i MMA:s PM gällande den sedimentgeologiska undersökningen i Skälderviken samt i 

kornstorleksanalysen (ref: 5.3, 5.4). 

 

För fotograferingen användes en droppkamerarigg utrustad med en GoPro Hero 5 kamera. 

Riggen utrustades även med en BestWill kamera som gjorde det möjligt att se botten i 

realtid. 

 

Vid punkterna från 2015 (kallade VV1-15) ankrades inte fartyget, utan hölls på plats med 

motorerna igång. Kamerans fotograferingsfrekvens sattes till 2s. Vid punkterna från senaste 

undersökningen (kallade Vib1-6) ankrades fartyget. Kamerans fotograferingsfrekvens 

sattes till 60s. 

 

Fartyget som användes vid fotograferingen var R/V Ran och fältpersonal var Bruno 

Westergren, Erik Westberg och Patrik Liljestrand. 

 

3. Översiktskarta 

 
 

De röda punkterna visar positionerna för VV1 – VV15 (ref: 5.1). De blå punkterna visar 

positionerna för Vib1 – Vib6 (ref: 5.1). Området för tänkt sanduttag är markerat i rött. 

 

4. Resultat 

Resultatet från fotograferingen presenteras i form av en närbild där kamerariggen står på 

botten. På vissa positioner har överblicksbilder erhållits då kamerariggen är en bit ovanför 

botten, dessa är då också presenterade. Till bilderna finns en kort beskrivning av 

bottenytan, samt positionen bilden togs vid. Positionerna redovisas i Sweref 99 TM. 
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5. Levererade dataset 

5.1. Provtagningspunkter positioner (asc och dxf) 
5.2. Bottenfoton vid VV1-15, Vib1-6 (pdf) 
5.3. Sedimentgeologisk undersökning (pdf) 
5.4. Kornstorleksfördelning (pdf) 
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Punkt VV1. Position: 361698 E, 6236684 N 

Bottentyp: Sand, grus, småstenar och skalrester. Lågväxande alger och sjöstjärna. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV2. Position 361694 E, 6236677 N 

Bottentyp: Sand, grus, småsten och skalrester. Alger, sjöstjärna och krabba. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV3. Position 361446 E, 6236469 N 

Bottentyp: Sand, skalrester. Sandvågor ca 19cm, 120°-300°. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV4. Position 361425 E, 6236466 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, sjöstjärnor. Sandvågor ca 14cm, 120°-300°. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV5. Position 361262 E, 6236298 N 

Bottentyp: Sand, sandvågor, skalrester, sjöstjärnor, lämningar efter sandborstmask, 

snäckor och algrester. Sandvågor ca 14cm, riktning 125°-305°. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV6A. Position 361230 E, 6236307 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, snäckor, sjöstjärnor, spår efter sandborstmask. Sandvågor 

ca 14cm, 120°-300°. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV6B. Position 360407 E, 6237129 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, spår efter sandborstmask. Sandvågor ca 7 cm, 105°-285°. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV7. Position 360425 E, 6237116 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, sjöstjärnor. Svaga sandvågor 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV8. Position 360278 E, 6236939 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, enstaka algrester, sjöstjärnor. Sandvågor ca 10cm, 120°-

300°. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV9. Position 360171 E, 6236752 N 

Bottentyp: Sand, snäckor, skalrester, sjöstjärnor. Sandvågor ca 10cm, 120°-300°. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV10. Position 360179 E, 6236741 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, enstaka algrester, sjöstjärnor. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV11. Position 360983 E, 6236734 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, sjöstjärnor, spår efter sandborstmask. Sandvågor ca 14cm, 

125°-305°. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV12. Position 361120 E, 6237016 N 

Bottentyp: sand, skalrester, sjöstjärnor, eremitkräfta. Sandvågor ca 18cm, 95°-275°. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV13. Position 361737 E, 6236067 N 

Bottentyp: Sand, grov sand, grus, skalrester, sjöstjärna, spår efter sandborstmask, 

enstaka alger. Sandvågor ca 80cm, 105°-285°. 
 

 
 

  
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På de nedre bilderna är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV14. Position 361815 E, 6236052 N 

Bottentyp: Sand, spår efter sandborstmask, skalrester, enstaka alger, sjöstjärnor. 

Sandvågor ca 11cm, 110°-290°. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt VV15. Position 361780 E, 6236090 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, alger, spår efter sandborstmask. Sandvågor ca 80cm, 120°-

300°. 
 

 
 

 
 

På övre bilden står mätriggen på botten. På nedre bilden är mätriggen en bit upp i 

vattnet. 
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Punkt Vib1. Position 359946 E, 6237130 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, snäckor/eremitkräftor, krabba, sjöstjärna. 
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Punkt Vib2. Position 360389 E, 6236671 N 

Bottentyp: Sand, grus, småsten, enstaka alger. Sandvågor ca 43cm, 125°-305°. 
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Punkt Vib2A. Position 360248 E, 6236927 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, sjöstjärnor, snäckor, spår av sandborstmask. Sandvågor ca 

20cm, 120°-300°. 
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Punkt Vib3. Position 360710 E, 6236898 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, snäckor. Sandvågor ca 12cm, 125°-305°. 
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Punkt Vib4. Position 361367 E, 6236667 N 

Bottentyp: Sand, skalrester, snäckor, spår efter sandborstmask. Sandvågor ca 17cm, 

140°-320°. 
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Punkt Vib5. Position 361738 E, 6236202 N 

Bottentyp: Sandvågor, skalrester, snäckor, spår efter sandborstmask. Sandvågor ca 

9cm, 125°-305°. 
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Punkt Vib6. Position 361746 E, 6236534 N 

Bottentyp: Sand, skalerster, snäckor. Sandvågor ca 15cm, 115°-295°. 
 

 
 

 

 

 

 

Erik Westberg, Bruno Westergren 

 

 

Göteborg 2017-09-13 

Marin Miljöanalys AB 
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1. Allmänt 

Marin Miljöanalys AB har, på uppdrag av Sweco Environment AB, gjort en objektkartering 

och en marinarkeologisk undersökning i ett område för tänkt sanduttag i inre södra delen av 

Skälderviken. 

2. Metod 

Arbetet har utgått från sonardata (ref: 6.2) från Marin Miljöanalys AB’s undersökning 

sommaren 2015, se bild 1. Vid undersökningen användes en DSME S-150A Side Scan Sonar 

med 900kHz mätfrekvens. Positioneringen gjordes med GPS med RTK. 

Mätdatan har granskats i DSME Postscan. Programmet ger möjlighet att förstora och även 

filtrera ytor för detaljgranskning.  

Då det finns flera steniga områden inom platsen för undersökningen bedömdes det som 

ogörligt att redovisa varje enskild sten. Istället har de stenar redovisats som är ovanligt stora 

eller ligger för sig själva. 

 
 

Bild 1. Körlinjer för side scan sonar med området för tänkt sanduttag markerat i rött. 

3. Marinarkeologi och antropogena objekt 

Den seismiska undersökningen (ref: 6.3) visar att det i undersökningsområdet finns en 

gammal åfåra som fyllts med sand. Utifrån detta bedömde riksantikvarieämbetet att forntida 

boplatser skulle kunna finnas i undersökningsområdet då sådana hittats vid åmynningar i 

andra delar av Skåne. Därför har stor vikt lagts vid att försöka identifiera möjliga 

stenåldersboplatser i området. Strandlinjekartor från SGU’s kartdatabas (ref: 5.1) visar att 

området varit över vattenytan mellan 12 000 – 9 000 år f. kr. Åfåran har rimligen tillkommit 

under denna tid och eventuella boplatser måste alltså vara ifrån denna period. Inga boplatser 

har dock hittats vid undersökningen. 
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Strax utanför områdets norra gräns ligger ett vrak i position 361977 E, 6237034 N (Objekt 

113). Det ser ut att vara en 15m lång arbetsplattform. Vraket sticker upp drygt 7m från 

botten. 

Endast ett fåtal objekt är av tydligt antropogent ursprung. Objekt 6, 23, 64 och 83 är 

sannolikt antropogena. 

I det undersökta området kan man se en hel del spår i bottenytan. De flesta av dessa är 

geologiska formationer av naturligt ursprung. Några spår kan vara antropogena, sannolikt 

dock av färskt datum, som spår efter trålning eller ankring (Objekt 36, 59, 85, 86, 92, 97). 

4. Resultat 

I och omkring området har 114 objekt detekterats. Dessa är till övervägande del naturliga. 

Några arkeologiska lämningar har inte hittats. De detekterade objekten (ref: 6.1) redovisas i 

en lista med position och bild nedan. Samtliga positioner är i Sweref 99 TM. En ritning i 

större skala av bild 2 inkluderas längst ned i detta PM. 

 

 
 

Bild 2. Identifierade objekt. Blåa romber är spår, röda trianglar är stenar, gröna kryss är övriga. 

5. Referenser 
5.1 SGU:s kartdatabas, www.sgu.se Historiska strandlinjekartor 

 

6. Levererade dataset 
6.1 Detekterade objekt (shp) 

6.2 Sidescan (xtf) 

6.3 Seismiska sektioner (pdf) 
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Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

1 363657.157 6235760.121 0.5 1.0 
 

 

2 363665.508 6235735.72 
   

 

3 363624.736 6235694.326 
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Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

4 363606.772 6235779.057 
   

 

5 363373.539 6235833.236 1.1 
 

Sten 

 

6 363272.66 6235846.058 
  

Redskap 
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Stenar 
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Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

10 359516.136 6237068.65 0.4 2.0 Sten 

 

11 359236.701 6237097.354 
 

6.3 Redskap 

 

12 361625.7 6236304.773 
  

Spår 
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Spår 
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3.2 
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Sten 

 

18 362541.195 6235967.946 0.1 4.6 
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Spår 
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3.3 
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0.7 
 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 14 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 
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32 361102.551 6236340.953 0.4 0.7 Stenar 
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0.8 
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Spår 
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Stenar 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 19 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

43 360406.024 6236463.623 1.5 1.8 Sten 

 

44 360192.051 6236541.175 0.3 2.5 
 

 

45 360165.777 6236548.843 0.9 0.9 Sten 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 20 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

46 359983.174 6236569.064 1.3 1.8 Sten 

 

47 360279.387 6236409.908 1.0 2.0 Sten 

 

48 361915.873 6235839.618 0.3 0.5 Sten 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 21 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

49 361574.999 6235952.456 0.3 0.5 Sten 

 

50 361188.156 6236028.451 0.3 2.2 
 

 

51 361239.365 6236067.008 0.9 1.6 Sten 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 22 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

52 361980.004 6234983.276 0.2 0.7 
 

 

53 362471.799 6235599.826 
  

Spår 

 

54 363126.368 6235640.664 
  

Stenar 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 23 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

55 363269.051 6235781.818 0.5 1.0 
 

 

56 363360.417 6235961.439 1-2.1 0.5 
 

 

57 363371.339 6235947.476 0.2 4.3 
 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 24 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

58 363260.519 6236037.039 1.2 2.1 Sten 

 

59 362576.431 6236265.076 
  

Spår 

 

60 361780.971 6236514.47 
  

Spår 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 25 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

61 361493.909 6236617.22 
  

Spår 

 

62 361245.423 6236666.444 
  

Spår 

 

63 361209.706 6236717.42 0.2 0.6 Sten 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 26 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

64 360864.394 6236770.747 1.1 5.0 
 

 

65 360061.113 6237065.28 0.2 0.4 Sten? 

 

66 361109.973 6236796.471 
  

Spår 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 27 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

67 361405.21 6236696.832 
  

Spår 

 

68 362379.077 6236458.626 1.0 1.1 Sten 

 

69 362308.794 6236442.329 1.0 0.8 
 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 28 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

70 362028.73 6236570.188 0.2 1.7 
 

 

71 360629.93 6237064.296 
  

Spår 

 

72 359983.876 6237283.166 0.2 0.5 Sten 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 29 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

73 360279.431 6237200.144 
  

Spår 

 

74 361741.886 6236775.328 0.5 1.7 sten 

 

75 361936.81 6236657.011 0.5 2.2 
 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 30 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

76 361919.498 6236723.474 0.8 1.3 sten 

 

77 361623.686 6236885.287 0.2 3.4 
 

 

78 361321.856 6236999.048 0.3 5.5 
 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 31 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

79 361279.712 6237021.768 0.4 0.5 
 

 

80 360925.591 6237068.261 0.4 0.9 
 

 

81 360362.36 6237260.859 
  

Spår 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 32 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

82 361199.985 6237133.273 
  

Spår 

 

83 361225.978 6237148.826 0.9 1.2 Sten 

 

84 361186.794 6237156.598 0.4 1.0 Sten 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 33 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

85 360517.029 6237414.217 
  

Spår 

 

86 363365.831 6237485.686 
  

Spår 

 

87 363228.198 6237607.67 
  

Spår 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 34 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

88 363138.086 6237589.831 1.7 1.4 Sten 

 

89 361916.778 6237985.322 0.7 2.2 Sten 

 

90 361872.05 6238039.679 0.3 1 Sten 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 35 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

91 360744.237 6238439.297 0.4 0.9 
 

 

92 358061.628 6239301.921 
  

Spår 

 

93 359301.719 6237256.724 1.0 1.9 
 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 36 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

94 359584.664 6237162.312 
  

Spår 

 

95 359641.762 6237112.783 0.1 1.2 
 

 

96 360059.812 6236967.857 0.3 0.4 Sten 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 37 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

97 360824.011 6236710.182 
  

Spår 

 

98 361060.754 6236644.297 0.7 0.4 Sten 

 

99 361278.524 6236593.276 
  

Spår 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 38 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

100 361330.56 6236535.581   Fläckar 

 
101 361357.21 6236571.22 

  
Spår 

 

102 361472.932 6236496.303 
  

Spår 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 39 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

103 361587.894 6236509.28 0.3 0.8 Sten 

 

104 362179.14 6236267.68 0.2 
 

Sten 

 

105 363189.492 6236749.702 
  

Spår 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 40 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

106 362270.497 6236920.669 1.5 1.6 Sten 

 

107 362043.783 6236859.923 0.9 0.9 Sten 

 

108 361482.183 6236643.28 
  

Spår 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 41 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

109 360420.972 6236199.206 1.5 1.7 Sten 

 

110 361171.734 6236714.943 0.3 1.2 Sten 

 

111 361329.427 6236739.209 
  

Spår 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 42 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

112 361634.527 6236911.544 0.7 1.2 Sten 

 

113 361977.094 6237034.421 7.2 14.5 Vrak 

 

113 361966.654 6237025.785 >5.4 14.6 Vrak 

 

  

BILAGA 12



MARIN MILJÖANALYS AB 
PM OBJEKTKARTERING OCH MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I SKÄLDERVIKEN 

U550-1504-17 

 

550-1504_17_PM_Objekt_och_marinarkeologi.docx            Sidan 43 av 43 

Nr E N Höjd Längd Objekt Bild 

114 361966.369 6237054.26 0.4 1.8 
 

 

 

 

 

 

 

Erik Westberg, Bruno Westergren 

 

 

Göteborg 2017-09-13 

Marin Miljöanalys AB 

BILAGA 12



BILAGA 12



 

 
Fördjupad alternativstudie av friliggande 
vågbrytare och vall vid Havsbaden, 
Ängelholm 
 
 

 
 
 
 
2017-04-02 
Lunds Tekniska Högskola 
Björn Almström 
 
Granskare: 
Hans Hanson 

  

Erosion av sanddyner efter stormen Gorm (2015), Foto: Caroline Fredriksson 

BILAGA 13



2 

INLEDNING 

Ängelholms kommun har under lång tid varit föremål för erosionsproblem utmed sina stränder och denna 

problematik ställs på sin spets vid Havsbaden, längst inne i Skälderviken. Stranderosionen i området ut-

gör både ett direkt och ett indirekt hot mot bebyggelsen. Den direkta påverkan sker genom att stranden 

samt marken framför och under byggnaderna eroderar bort, vilket kan leda till att byggnaderna slutligen 

kollapsar. Den indirekta påverkan av erosionen är en följd av att det idag naturliga översvämnings-

skyddet, i form av sanddyner, försvinner, vilket kan leda till att bebyggelsen översvämmas vid extrema 

högvatten. Förutom den pågående erosion-

en så tillkommer även erosion till följd av 

klimatförändringen, som kommer att få 

stranderosionen att accelerera i takt med att 

medelnivån i havet stiger. Stigande havs-

nivåer medför även att dagens extrema 

högvatten blir allt vanligare framöver och 

att framtida extremhögvatten blir högre än 

idag. Därmed ökar risken för översväm-

ningar från havet. Stranderosionen är på 

grund av ovanstående har identifierats av 

Ängelholms kommun som en viktig process 

att motverka. 

Ängelholms kommun har speciellt under de 

senaste sex åren arbetat aktivt med 

erosionsproblematiken och har bland annat 

genomfört en rad utredningar av strand-

erosionen i kommunen samt upprättat en handlingsplan och policy för förvaltning av kommunens 

stränder. En del av detta arbete har resulterat i att kommunen nu ansöker om tillstånd för att ta ut sand 

från ett bottenområde i Skälderviken samt återföra den upptagna sanden till stranden vid Havsbaden. 

Tillstånd krävs enligt både kontinentalsockellagen, som söks hos SGU (Statens geologiska undersökning), 

och enligt miljöbalken, som söks hos Mark- och miljödomstolen. 

I ansökan för tillstånd av sanduttag och strandfodring har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upp-

rättats. Denna MKB innefattar en alternativutredning av olika erosionsåtgärder och föreliggande PM ska 

betraktas som en fördjupning av den redan genomförda alternativutredningen. Denna fördjupade alter-

nativutredning är beställd av Ängelholms kommun. 

  

Figur 1  Översiktlig karta över Skälderviken. Det röda 
området markerar Havsbadens bebyggelse 
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SYFTE 

Syftet med denna fördjupade alternativutredning är att förutsättningslöst undersöka möjligheterna till att 

säkra bebyggelsen vid Havsbaden i Ängelholm mot översvämning och erosion. Ängelholms kommun 

önskar fördjupa sig i två alternativ till strandfodring, som i nuläget är den föredragna metoden. De två 

alternativ som Ängelholms kommun önskar en ytterligare utredning av är att anlägga friliggande våg-

brytare utmed stranden samt anlägga en ”hård” skyddsvall mot erosion och översvämning för att skydda 

bebyggelsen vid Havsbaden. 

Föreliggande alternativutredning beskriver översiktligt de två åtgärderna, internationella erfarenheter av 

motsvarande åtgärder, en enklare förstudie av respektive åtgärd för den aktuella platsen i Skälderviken, 

samt en schablonmässig kostnadsuppskattning av åtgärderna baserat på förstudien. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Den aktuella stranden inne i Skälderviken är belägen mellan Rönne å och Vege å. Rönne ås utlopp är 

kontrollerat genom två pirarmar, som orsakar en uppbyggnad av stranden (Hunnabadet) norr om pirarm-

arna och medverkar till en erosion av stranden på deras södra sida. Stranden söder om Rönne ås mynning 

är i den norra delen cirka 25 m bred med ett dynlandskap bakom. I dynlandskapet finns ett antal fastig-

heter med bostadshus. Längre söderut upphör bebyggelsen och strandplanet blir bredare, cirka 45 m 

längst i söder, men med ett dynlandskap bestående av lägre sanddyner än i norra delen.  

De fysikaliska processerna som driver sedimenttransporten utmed stranden har en kustparallell och en 

vinkelrät komponent. Den kustparallella transporten orsakas av att vågor bryter i vinkel mot stranden och 

därmed orsakar en ström som löper parallellt med stranden. Denna process är aktiv så snart det finns 

vågor och transporterar därför sediment längs med stranden året runt. Erosion uppstår när mer sand 

transporteras ut från ett strandavsnitt än vad som tillkommer. Den vinkelräta sedimenttransporten, å andra 

sidan, är en process som transporterar sediment ut och in från stranden. Vid kraftiga vågor förs sedimentet 

ut från stranden och vid mindre vågor transporteras sanden tillbaka in mot stranden. Den eroderande 

transporten sker därför bara vid stormar eller andra tillfällen med höga vågor. Vid lugnare vågför-

hållanden bygger den vinkelräta transporten istället på stranden genom att sand förs in från djupare vatten 

till grundare. 

Den kustparallella transporten är riktad söderut längs stranden inne i Skälderviken och har resulterat i att 

strandlinjen i norr har retirerat med cirka 0,2 till 0,4 m/år sedan 1940-talet (Palalane et al. 2016). Denna 

erosion kan jämföras med den vinkelräta transporten som kan få dynfoten att retirera uppemot tio meter 

vid en enskild kraftig storm. Dock kan skadorna efter en storm självläkas på grund av att den vinkelräta 

transportprocessen för in sand igen till stranden vid lugnare väder. Självläkningsprocessen är beroende av 

att det finns tillräckligt med sediment i systemet. De senaste årens stormar har visat på betydelsen av 

samverkan mellan den vinkelräta och kustparallella transporten. I norr där det förekommer erosion till 

följd av den kustparallella transporten har dynerna inte återhämtat sig mellan stormarna. I söder, där sand 

ackumuleras tack vare den kustparallella transporten, sker en återuppbyggnad av sanddynerna mellan 

stormarna (Palalane et al. 2016). 
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Erosion styrs till stor del av vågor och krafter ifrån dessa är även fundamentala vid dimensionering av 

skyddsvallar. Beräkning av inkommande vågor till Skälderviken genomfördes för perioden 1995 till 2014 

(Palalane et al. 2016). Vågmodellen baserades på CERC:s ekvationer för beräkningar av vågor i djupt och 

grunt vatten (USACE 1984) som modifierats med en minnesfunktion i enlighet med Hanson och Larson 

(2008) så att vågenergi bevaras mellan de simulerade tidsstegen samt med en avklingningsfunktion för 

vågorna. Resultat från vågmodelleringen kan ses i Figur 2 och avser våghöjden i en punkt precis utanför 

Skälderviken. Den maximala signifikanta våghöjden är 5,1 m (under stormen Sven) med en vågperiod av 

9,3 s. 

 

Figur 2  Signifikant våghöjd (Hs) och vågperiod (Tp) för perioden 1995 till 2016 enligt vågmodellering av 
Palalane et al. (2016). 

Förutom våghöjden är även vattennivån av betydelse för erosionen, eftersom en högre vattennivå medför 

att vågor kan påverka delar av stranden som normalt inte är utsätts för vågerosion. Vattennivån har även 

stor betydelse vid dimensionering av skyddsvallar eftersom större vattendjup in mot en skyddsvall med-

ger större vågor in mor skyddsvallen. Större vågor medför i sin tur högre våguppspolning. I Skälderviken 

finns ingen officiell vattenståndsmätare utan den närmst belägna stationen är belägen i Viken i norra Öre-

sund. Vid starka vindar riktade in mot Skälderviken blir nivån högre inne i Skälderviken än vid Viken på 

grund av vinduppstuvningseffekt. Vid en 100-års storm har vinduppstuvningen beräknats resultera i en 

havsnivå som är cirka 40 cm högre i Skälderviken än i Viken (SMHI 2013). Det finns inga uppgifter om 

hur stor vattennivåskillnaden är vid mindre stormar. I tabell 1 visas de karakteristiska vattenstånden för 

Viken enligt SWECO (2016) för perioden 1976 till och med 2015.  

Tabell 1 Karakteristiska havsnivåer vid SMHI:s station i Viken vid olika återkomsttider (Sweco 2016b). 

Återkomsttid 10 år 25 år 50 år 100 år 

Vattennivå (cm, rel RH2000) +155 +175 +190 +204 
95% konfidens intervall 147-171 165-194 179-213 191-231 
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Förstudien av de två åtgärderna har baserats på en 100-årshändelse, då det i Sverige är en vanlig åter-

komsttid att dimensionera efter. Vattennivån för ett 100-årshögvatten i Skälderviken fås genom att addera 

vinduppstuvningseffekten i Skälderviken till 100-årshögvattnet i Viken. 100-årshögvatten inne i de inre 

delarna av Skälderviken motsvarar därmed +244 cm relativt höjdsystemet RH2000. 

ALTERNATIV: FRILIGGANDE VÅGBRYTARE 

En friliggande vågbrytare är en konstruktion som är parallell med stranden och vars funktion är att bygga 

ut strandplanet genom att läa vågor och därmed reducera den kustparallella sedimenttransporten förbi 

vågbrytaren. Ofta är en friliggande vågbrytare uppbyggt av sten och påminner i sin uppbyggnad om en 

vanlig vågbrytare med skillnaden att den inte är sammankopplad med land. Den yttre delen av våg-

brytaren består av större stenar som ska kunna motstå de dimensionerande vågorna vid platsen. Därunder 

finns ett sekundärlager med mindre stenar och innerst finns en tätare kärna. Denna principiella upp-

byggnad är framtagen för att minimera underhållsbehovet av vågbrytaren samt även för att reducera 

vågtransmissionen genom vågbrytaren. Vågtransmission innebär att en viss del av vågenergin fortsätter 

genom vågbrytaren och reducerar därmed vågbrytarens vågdämpande effekt. (Bosboom & Stive 2015)  

De fysikaliska processerna som driver den morfologiska utvecklingen av ett strandavsnitt bakom en serie 

av friliggande vågbrytare består i huvudsak av två hydrodynamiska processer; litorala strömmar och 

våguppstuvningsströmmar. De litorala strömmarna inkluderar den kustparallella och den vinkelrätta 

Figur 3 Exempel på friliggande vågbrytare framför en badstrand. 
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processen, som tidigare beskrivits. Våguppstuvningsströmmen uppstår genom att vågbrytaren läar om-

rådet bakom konstruktionen samt närliggande vattenområden på grund av diffraktion från inkommande 

vågor. Det betyder att den brytande våghöjden är mindre i dessa områden jämfört med där vågor inte läas, 

det vill säga i gapet mellan vågbrytarna. Större brytande vågor i det exponerade området mellan våg-

brytarna resulterar även i att våguppstuvningen (eng. wave setup) blir högre i gapet mellan vågbrytarna 

jämfört med det i det läade området bakom vågbrytaren. Våguppstuvning är en process som innebär att 

vattennivån blir högre till följd av de brytande vågorna. Skillnaden i våguppstuvning orsakar en gradient i 

vattennivån mellan det exponerade och det skyddade området, som i sin tur ger upphov till att vatten 

strömmar från det exponerade området, där vattennivån är högre, till det skyddade området, där vatten-

nivån är lägre. Sediment transporteras då med vattenströmmen från det exponerade området till det 

skyddade området och därför uppstår utbuktningar av stranden bakom varje vågbrytare, en så kallad 

lärevel (eng. salient). Det är denna effekt som man vill uppnå när friliggande vågbrytare anläggs. När det 

litorala strömningssystemet kombineras med våguppstuvningsströmningen uppstår komplicerade 

strömningsmönster. Uppströms serien av friliggande vågbrytare sammanfaller våguppstuvningsströmmen 

med den kustparallella strömmen och det får till effekt att den kustparallella strömmen accelereras. 

Accelerationen av sedimenttransporten ger upphov till erosion av strandavsnittet direkt uppströms 

vågbrytarna. Nedströms serien av vågbrytarna sker en uttransport av sediment från vågbrytarna till följd 

av den kustparallella strömmen, men den lokala våguppstuvningsströmmen motverkar den kustparallella 

strömmen och sediment förs tillbaka till det skyddade området bakom vågbrytaren. Det får följden att 

erosionen accelereras av närmast belägna strandavsnitt. (U.S. Army Corps of Engineers 2012) 

 

Figur 4  Schematisk skiss av sedimenttransporten vid förekomsten av en serie av vågbrytare. Blå pilar 
indikerar den lokala sedimenttransporten till följd av vågbrytarna och de röda pilarna visar den 
mer storskaliga sedimenttransporten längs med kusten.  
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Vid stormar begränsas erosionen av lärevlarna tack vare vågbrytarna och genom att lärevlarna skapar ett 

bredare strandplan blir det en minskad erosion av sanddynerna direkt bakom vågbrytarna. I det oskyddade 

området mellan varje vågbrytare blir den vinkelräta kusttransporten större jämfört med om inga våg-

brytare funnits och sediment riskerar att transporteras ut på djupare vatten. En effekt av denna ökade 

transport av sediment är att vattendjupet blir större mellan vågbrytarna. Det större djupet medför att 

vågorna och våguppstuvningen inne vid stranden blir än större och den vinkelräta sedimenttransporten 

ökar än mer. De friliggande vågbrytarna försvårar sedan den naturliga intransporten av sediment vid 

lugnare väder och förhindrar därmed den naturliga uppbyggnaden av stranden. (U.S. Army Corps of 

Engineers 2012) 

Friliggande vågbrytare är ofta att föredra framför hövder (konstruktioner vinkelrät ut från kusten) efter-

som det är möjligt att få en viss transport av sediment förbi vågbrytaren till skillnad från en hövd som 

vanligen hindrar sediment att passera förbi. Friliggande vågbrytare ger därmed mindre erosion nedströms 

konstruktionen jämfört med hövder. Dock kan en felaktig dimensionering av vågbrytaren leda till att 

läreveln byggs på till den växer ihop med vågbrytaren och det bildas en så kallad ansluten lärevel (eng. 

tombolo). Det innebär att inget sediment kan passera förbi vågbrytaren och erosionen nedströms blir då 

som om det anlagts en hövd. Dessutom ökar risken för komplicerade ström- och vågmönster vid den 

anslutna läreveln, som då även kan utgöra en fara för badare och simmare. Det är därför viktigt att 

dimensionering av friliggande vågbrytare baseras på utförligt underlagsmaterial och korrekta 

dimensioneringsprinciper. 

Internationellt finns stor erfarenhet av friliggande vågbrytare och i ”Coastal Erosion and Protection in 

Europe” (Pranzini & Williams 2013) beskrivs erfarenheter från Europa av bland annat friliggande våg-

brytare. I Frankrike är friliggande vågbrytare inte vanliga på grund av deras dyra anläggningskostnad, 

men även på grund av att finmaterial har sedimenterat bakom vågbrytarna och därmed förändrat den 

strandmiljö man velat skydda. I Spanien har friliggande vågbrytare använts relativt frekvent, men anses 

vara en konstruktion som är svår att utforma ur ett funktionsperspektiv och den kustmorfologiska 

responsen har inte alltid blivit den förväntade. Även i Italien har friliggande vågbrytare anlagts längs med 

kusten. Här är erfarenheten att vissa stränder förlorar sin naturliga dynamik då de inte längre omformas 

och ”hålls rena” av vågor. Stränderna blir flacka, siltiga och med finmaterial som sedimenterar i vatten-

brynet och resuspenderar när badare går i vattnet. Längs med Adriatiska kusten, där vågenergin är låg och 

mycket finmaterial tillförs från floden Po, anses de friliggande vågbrytarna vara en av de viktigaste 

faktorerna till att vattenkvaliteten är dålig läng stränderna. Därutöver har det även noterats att erosionen 

vid stormar ökar längs sträckor med friliggande vågbrytare till följd av de rip-strömmar som skapas 

mellan vågbrytarna. Rip-strömmen för med sig sand ut på djupare vatten och de djupa kanalerna som 

bildas mellan vågbrytarna destabiliserar även konstruktionerna. Denna rip-ström, som kan uppkomma 

mellan de friliggande vågbrytarna, är även farliga för simmare och flera drunkningsolyckor inträffar varje 

år i Italien till följd av dessa strömmar. 
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EXEMPEL PÅ IMPLEMENTERING AV FRILIGGANDE VÅGBRYTARE I ÄNGELHOLM 

För att få en uppfattning av hur friliggande vågbrytare kan implementeras i Ängelholm har en våg-

modellering gjorts av två alternativ med en serie av friliggande vågbrytare längs med stranden vid 

Havsbaden. Konceptet är att de friliggande vågbrytarna ska skydda sanddynerna mot stormvågor så att 

sanddynerna kan fungera som översvämningsskydd. Detta skydd behöver kompletteras med en vall som 

löper från sanddynerna och inåt land för att förhindra att vatten översvämmar bebyggelsen från sidorna, 

eftersom sanddynerna ej skyddas utmed hela Skäldervikens strand. Denna lösning har bedömts som mer 

kostnadseffektiv än att anlägga ett system av friliggande vågbrytare utmed hela stranden från Rönne å till 

Vege å.  I alternativ 1 har 19 vågbrytare placerats i en linje från spetsen av den södra pirarmen och förbi 

bebyggelsen i Havsbaden, se Figur 5. Varje individuell vågbrytare har bestämts till en längd motsvarande 

50 m och avståndet mellan varje vågbrytare har även den satts till 50 m. I alternativ 2 har en linje med 26 

vågbrytare placerats cirka 100 m ut från stranden, se Figur 5. Längden på vågbrytarna har också här satts 

till 50 m, men avståndet mellan varje vågbrytare sattes till 25 m. 

De två alternativens effektivitet mot stormerosion har bedömts utifrån vågklimatet nära stranden i för-

hållande till ett nollalternativ utan vågbrytare. Vågklimatet simulerades med en numerisk modell kallad 

EBED, som klarar av att simulera våguppgrundning, -refraktion, -diffraktion och att vågor bryter (Mase 

2001). Vågor har sedan tidigare beräknats för en punkt utanför Skälderviken (Palalane et al. 2016) och 

därför upprättades en storskalig vågmodell över hela Skälderviken för att beräkna våghöjden närmare 

Figur 5   T.v. Alternativ 1 med friliggande vågbrytare långt ifrån stranden. 
T.h. Alternativ 2 med vågbrytare placerade enligt dimensionerings 
riktlinjer för strandnära vågbrytare. 
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stranden i Havsbaden. Ifrån den storskaliga vågmodellen extraherades inkommande vågor till en mindre 

modell för de olika alternativen, se Figur 6. 

Den storskaliga modellen visar att den signifikanta våghöjden minskar med två meter (5,1 till 3,1 m) när 

vågen propagerar från de yttre delarna av Skälderviken till en punkt på 6 m djup utanför Havsbaden, som 

överensstämmer med randen för den mindre modellen. Vågperioden förändras inte under denna sträcka 

utan är 9,3 s konstant genom Skälderviken. För de tre alternativen upprättades en lokal vågmodell med 

högre upplösning (1x1 m) än den storskaliga modellen. Batymetrin (bottentopografin) som använts i 

modellerna har haft en hög detaljeringsgrad (2x2 m) och har för alternativen med vågbrytare justerats för 

att inkludera dessa. 

 

Figur 6 Området för den storskaliga modellen över Skälderviken visas med röda rektangeln 
och den lokala modellen visas med en blå rektangel 
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Resultat från modelleringen av de tre alternativen kan ses i Figur 7. Bakom vågbrytarna syns en tydlig 

effekt av att våghöjden dämpas för båda alternativen. Våghöjden inne vid stranden är betydligt lägre för 

alternativ 2 än alternativ 1. Det innebär att dynerosionen blir mindre för alternativ 2 än alternativ 1.  

I Figur 8 visas skillnaden i våghöjd mellan de två alternativen och nollalternativet. För alternativ 1 sker en 

dämpning av våghöjden bakom vågbrytarna, men denna effekt upphör närmare stranden och inne vid 

stranden är våghöjden densamma som för nollalternativet. För alternativ 2, där vågbrytarnas avstånd 

mellan varandra och stranden är mindre, blir vågdämpningen större. Inne vid stranden reduceras våg-

höjden med cirka 0,3 till 0,4 m jämfört med nollalternativet, vilket motsvarar ungefär 30% av våghöjden 

för nollalternativet i samma läge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nollalternativ Alternativ 1 Alternativ 2 

Figur 7  Signifikant våghöjd (Hs) för de tre simulerade alternativen. 
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Resultatet från modelleringen av vågbrytare utanför Havsbaden visar på att om vågbrytarna ska ha en 

inverkan på våghöjden inne vid stranden behöver de vara placerade nära stranden och med kort mellan-

rum. Alternativ 1 innebär att det inte sker någon vågdämpning av vågorna inne vid stranden jämfört med 

nollalternativet på grund av att vågbrytarna är lokaliserade för långt ifrån stranden. Alternativ 2 innebär 

att våghöjden invid stranden reduceras med cirka 30% och minskar våguppspolningen med cirka 20% 

(enligt beräkning för uppspolning med EurOtop). Volymen sand som eroderar vid dynerosion kan 

beräknas enligt följande (Larson et al. 2004): 

 ∆𝑽𝑫𝒚𝒏𝒆𝒓𝒐𝒔𝒊𝒐𝒏 = 𝟒𝑪𝑺(𝑹 − 𝒛𝑫)𝟐 ∆𝒕

𝑻
  

Förutsatt att den enda variabel som varierar mellan alternativen i ekvationen ovan är våguppspolningen, 

R, blir reduktionen av dynerosionen mellan alternativ 2 och nollalternativet cirka 50%. Det innebär att 

erosion av dynerna sker även med vågbrytare utanför stranden enligt alternativ 2. Vid en motsvarande 

storm som stormen Sven 2013 skulle dynerna fortfarande erodera avsevärt, även om erosionen bara är 

hälften av erosionen utan vågbrytare. För att säkra bebyggelsen i Havsbaden mot översvämning räcker det 

därför inte med enbart vågbrytare eftersom erosionen av dynerna inte upphör. Därför skulle ett skydd av 

vågbrytare behöva kompletteras med påfyllnad av sand eller att vågbrytarna kompletterades med en 

skyddsvall. 

Alternativ 1 Alternativ 2 

Figur 8 Skillnad i våghöjd mellan nollalternativet och respektive vågbrytaralternativ. En positiv 
skillnad innebär en dämpning av vågen jämfört med nollalternativet. 
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KONSEKVENSER AV FRILIGGANDE VÅGBRYTARE 

Friliggande vågbrytare har använts som erosionsskydd runtom i världen under en lång tid. Erfarenheter 

om för- och nackdelar med denna typ av skydd är väldokumenterade. Nedan listas konsekvenser som är 

tänkbara att inträffa om vågbrytare anläggs utanför Havsbaden. 

Hydrodynamisk påverkan: 

 Skapar ett lugnare vågklimat bakom vågbrytarna.  

 Krönhöjden av vågbrytarna behöver vara över vattenytan för att erhålla en vågdämpande effekt vid 

stormar med högvatten och resulterar i höga vågbrytare.  

 Vattenomsättningen reduceras innanför vågbrytarna.  

 Friliggande vågbrytare har ingen effekt på högvatten, utan endast en vågdämpande effekt. Därför 

förhindrar inte vågbrytare översvämning ifall vattennivån överskrider marknivån. 

Morfologisk påverkan: 

 Bakom varje vågbrytare uppstår en lärevel som bygger ut strandplanet (U.S. Army Corps of 

Engineers 2012) och därmed dämpar vågenergin in mot land bakom läreveln.  

 Vågbrytarna hämmar de naturliga processerna som bygger upp stranden efter en storm (U.S. Army 

Corps of Engineers 2012).  

 Det kan uppstå kraftiga rip-strömmar mellan varje vågbrytare som för med sig sand ut på djupare 

vatten (U.S. Army Corps of Engineers 2012). Denna sand går förlorad för stranden och kan leda till 

en ökad erosion. Rip-strömmarna kan även utgöra en badsäkerhetsrisk. 

 Friliggande vågbrytare tillför inte mer sand till stranden, utan reducerar den kustparallella 

sandtransporten förbi vågbrytarna. Därför löser inte friliggande vågbrytare det grundläggande 

erosionsproblemet, som är att det finns för lite sand i systemet. 

 Om inte motåtgärder, såsom strandfodring, vidtas vid flankerna samt nedströms de friliggande våg-

brytarna kommer erosionen att förvärras i dessa områden. 

 Strandens profil förändras i och med att vågklimatet bakom vågbrytarna blir lugnare. Det medför en 

flackare strandprofil och att finmaterial tenderar att sedimentera innanför vågbrytarna. 

 Sand som tillförs den norra delen av Havsbaden måste passera förbi pirarmarna och därefter trans-

porteras in till stranden med hjälp av vågor. Då vågbrytarna behöver vara lokaliserade innanför pir-

armarna finns det en risk att sand kommer att transporteras förbi Havsbaden utanför vågbrytarna. Det 

skulle kunna innebära en minskad sandtillförsel till Havsbaden och att erosionen förvärras.   

Biologisk påverkan: 

 Vattenkvaliteten bakom de friliggande vågbrytarna kan påverkas negativt till följd av minskad 

vattenomsättning (Pranzini & Williams 2013).  
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 Habitatet i den strandnära botten är anpassad till det vågklimat och det sediment som idag finns. När 

vågklimatet blir lugnare och sedimentet finare förändras förutsättningarna. Detta innebär sannolikt att 

den nuvarande biologiska artsammansättningen blir annorlunda.  

 De friliggande vågbrytarna kommer att fungera som ett artificiellt rev med ökad biologisk diversitet 

här som följd.  

Övrig påverkan: 

 Har en negativ inverkan på landskapsbilden/utsikten då vågbrytarnas krön är belägen ovanför 

medelvattenytan. 

 Stränderna kommer inte ”hållas rena” av vågor. Därför riskerar botten överlagras av finmaterial samt 

tång att ansamlas innanför vågbrytarna. Resultatet blir en oattraktivare strand för badgäster. 

 Vid kraftigare vågor kan farliga strömmar uppstå för simmare (Pranzini & Williams 2013). 

 Vågbrytarna är utsatta för kraftig vågpåverkan och på en dynamisk botten. På längre sikt kan det 

medföra stora underhållskostnader för att bibehålla vågbrytarnas effektivitet. 

 En svår typ av konstruktion att dimensionera korrekt och därför kan lätt oönskade effekter uppstå 

(Pranzini & Williams 2013). 

SCHABLONMÄSSIG KOSTNADSKALKYL 

I föreliggande alternativutredning har en schablonmässig kostnadskalkyl baserats på kostnader för ett 

liknande projekt i Ystad där två friliggande vågbrytare blev anlagda år 2011/2012. Vågbrytarna där är 

placerade på mindre än 3 m djup och är cirka 25 m långa. Kostnaden för båda vågbrytarna var cirka 

4 600 000 SEK enligt Mona Skoog på Ystads kommun. Detta motsvarar 5 000 000 SEK i 2017 års 

penningvärde (Edvinsson & Söderberg 2011) och omräknat till kostnad per längdmeter vågbrytare blir 

kostnaden 100 000 SEK/meter. 

Baserat på denna schablonmässiga kostnad beräknas alternativ 1 uppgå till cirka 95 miljoner kronor och 

för alternativ 2 cirka 130 miljoner kronor. Denna kostnadsuppskattning är grov, men visar på i vilken 

storleksordning av kostnaden för friliggande vågbrytare. 

BEDÖMNING 

Den fördjupade alternativutredningen av friliggande vågbrytare visar att de kan reducera våghöjden på 

stranden, men skulle enbart reducera erosionen och inte förhindra den. Samtidigt skulle friliggande 

vågbrytare inte hindra översvämning av en hög vattennivå. Därför är friliggande vågbrytare beroende av 

sanddyner eller en vall som skydd mot höga vattennivåer. Fördelen med de friliggande vågbrytarna är att 

vågkraften på sanddynerna eller skyddsvallen skulle minska. 

Konsekvenserna av de friliggande vågbrytarna hade antagligen förändrat den nuvarande strandens 

rekreationsvärde negativt till följd av risken för dålig vattenkvalitet, siltig/dyig botten, ansamling av tång, 

störd utsikt över havet och risk för farliga vattenströmmar för badare under vissa förhållanden. 
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Kostnaden för vågbrytare är dessutom hög, i storleksordningen 100 miljoner SEK. 

Sammantaget bedöms friliggande vågbrytare inte vara ett lämpligt alternativ som erosions- och över-

svämningsskydd för Havsbaden. Friliggande vågbrytare hade kunnat fungera som ett komplement till en 

sandutfylland eller skyddsvall för att på så sätt förlänga livslängden av en sandutfyllnad eller reducera 

höjden på en skyddsvall. Antagligen är detta ej ett ekonomiskt försvarbart alternativ på grund av den höga 

kostnaden för de friliggande vågbrytarna. 

ALTERNATIV: SKYDDSVALL 

En vall som skydd mot extremhögvatten är en mer konventionell åtgärd jämfört med friliggande 

vågbrytare och används på många platser runtom i världen och har använts sedan medeltiden (Schwartz 

2005). Många länder med låglänt kust använder sig av ett vallsystem för att förhindra översvämningar av 

bakomliggande bebyggelse. Ett av de mest kända exemplen är Holland, som dock under de senaste 

årtiondena gått över till att använda sanddyner istället för skyddsvallar som översvämningsskydd.   

  
Figur 9  Två exempel på en skyddsvall mot havet i Holland. 

Den viktigaste aspekten vid dimensionering av en skyddsvall är att krönhöjden är tillräcklig för att mini-

mera överspolningen till följd av högvatten och våguppspolning. Andra viktiga aspekter är att vallen är 

uppbyggd på rätt sätt och med rätt sorts material för att undvika genombrott av vallen. Ett vallgenombrott 

kan leda till översvämningar av bakomliggande områden med allvarliga konsekvenser för både egendom 

och människoliv. Våguppspolningshöjden bestäms av de inkommande vågorna, profilen på bottnen utan-

för skyddsvallen, lutningen av vallens slänt mot havet samt hur vågenergiabsorberande slänten är. Minst 

vågenergiabsorberande är en slänt med en slät yta, till exempel betong eller asfalt, i motsats till en slänt av 

stora stenblock som rätt utformad absorberar mycket av vågenergin. Med en optimal vågenergiabsorber-

ande slänt kan våguppspolningshöjden minskas med 35% jämfört med en slät vallslänt (EurOtop 2016).  

En skyddsvall dimensioneras normalt för att motstå en händelse med en viss återkomsttid. Detta för att 

det inte skulle bli samhällsekonomiskt lönsamt att skydda sig mot alla händelser, inklusive de mest 

osannolika. Valet av dimensionerande återkomsttid är i slutändan ett politiskt beslut då det avgör den risk 

som vi är beredda att ta i samhället. Valet av dimensionerande återkomsttid för översvämningsskydd 
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varierar också stort mellan länder (Tajvidi et al. 2016). I Nederländerna dimensioneras skyddsvallarna för 

återkomsttider mellan 4 000 och 10 000 år beroende på konsekvenserna vid en översvämning, medan en 

skyddsvall i Danmark och Polen dimensioneras för återkomsttider mellan 100 och 500 år. Längs Tysk-

lands Östersjökust dimensioneras översvämningsskydd för den högsta uppmätta havsnivån från en storm 

1872. I Sverige har vi traditionellt en kortare återkomsttid på våra översvämningsskydd längs med kusten, 

exempelvis har Lomma och Kristianstad dimensionerat sina skydd efter en 100-års återkomsttid medan 

Göteborg har dimensionerat efter en 200-års återkomsttid. 

EXEMPEL PÅ IMPLEMENTERING AV SKYDDSVALL I ÄNGELHOLM 

På samma sätt som för alternativet med friliggande vågbrytare har en enkel dimensionering gjorts för en 

skyddsvall längs med bebyggelsen i Havsbaden. Syftet är att utreda ifall en skyddsvall är ett realistiskt 

alternativ för denna kuststräcka. Det har förutsatts att Ängelholm kommun inte tänker expropriera 

fastigheter i Havsbaden och på så sätt kunna anlägga en vall längre ifrån havet. Följaktligen behöver 

vallen anläggas utanför de yttersta fastigheterna och löpa längs med befintliga sanddyner, se Figur 10.  

 

Figur 10 Utbredning av en vall längs med sanddynerna i Havsbaden med lutningen 1:10 och 
höjden 6 m. Baserat på resultaten av krönhöjdsberäkningar som visas i Figur 11 nedan.  

Dimensionerande händelse för vallen har valts till ett 100-årshögvatten vid slutet av vallens livslängd och 

som kombineras med vågor motsvarande de högsta under stormen Sven 2013. Lämplig tidshorisont för 

vallen bedöms vara 50 år framåt i tiden. Fram till år 2065-2070 förväntas havsnivån stiga med cirka 0,5 m 

(Sweco 2016b) och det innebär att 100-årshögvattnet vid slutet av vallens dimensionerande livslängd blir 
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cirka +294 cm1 relativt RH2000. Under stormen Sven hade de inkommande vågorna en signifikant 

våghöjd av 5,1 m och en vågperiod på cirka 9,3 s, men höjden minskar när vågen propagerar inåt land. 

Vid skyddsvallens fot, där bottennivån är cirka +0,0 m reduceras våghöjden till cirka 2,3 m vid ett 100-

årshögvatten på grund av att vågor bryter när våghöjden överstiger 0.78 av vattendjupet (USACE 1984). 

Det går inte att dimensionera en vall utan att viss överspolning från vågor sker. Höjden av vallen är en 

avvägning mellan mängden överspolat vatten som kan omhändertas bakom vallen och hur hög en vall kan 

tillåtas vara. Det antas att tillåtlig överspolning är 0,5 l/s/m och innebär att 750 l/s behöver pumpas ut från 

Havsbaden vid en dimensionerande händelse för den cirka 1,5 km långa vallen. 

Med dessa antaganden och riktlinjerna för dimensionering av skyddsvall i EurOtop (EurOtop 2016) 

behöver en vall med släntlutningen 1:4 ha en krönhöjd på cirka +11,3 m, med lutningen 1:8 vara cirka 

+7.2 m hög och med lutningen 1:10 vara cirka +6.3 m hög. Dessa beräkningar förutsätter att bottnen 

framför vallen ej eroderar utan att bottennivån bibehålls på dagens nivå. I Figur 11 visas exempel på hur 

en vall med olika släntlutningar skulle bli i förhållande till en uppmätt befintlig profil och i Figur 10 visas 

utbredningen av en vall med släntlutningen 1:10.  

 

Figur 11 Exempel på en hur en eventuell vall skulle förhålla sig till befintlig strandprofil. 

Resultaten visar att lutningen på vallens slänt är av stor vikt för att minimera krönhöjden. Samtliga 

släntlutningar innebär att massor behöver tillföras för att bygga upp vallen, även om krönhöjden är lägre 

än befintlig dyn för en vall med lutning 1:8 eller 1:10. Det beror på att det går åt massor för att bygga upp 

slänten. Förutsatt att vallen sträcker sig 1,5 km (från norr om Klitterhus till Råbocka Camping, se Figur 

10) krävs det cirka 330 000 m3 för en vall med släntlutning 1:4, 170 000 m3 för en vall med släntlutning 

1:8 och 140 000 m3 för en vall med släntlutning 1:10.  

KONSEKVENSER AV EN SKYDDSVALL 

Likt friliggande vågbrytare har skyddsvallar använts under lång tid runtom i världen och därför finns det 

internationellt stor erfarenhet av konsekvenserna av att anlägga en skyddsvall. Nedan presenteras de 

konsekvenser som kan tänkas vara aktuella för en skyddsvall vid Havsbaden.  

                                                           
1 100-årshögvattnet år 2065-2070 beräknas genom att nuvarande 100-årshögvatten (+244 cm) justeras med 

hänsyn till den förväntade medelvattennivåhöjningen (+50 cm). 
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Hydrodynamisk påverkan: 

 Hög grad av översvämningsskydd mot både högvatten och vågor om vallen är korrekt dimensionerad 

 Har ingen påverkan på vattenomsättningen 

Morfologisk påverkan: 

 Ökad erosion vid foten av vallen och eventuell strand framför vallen försvinner (U.S. Army Corps of 

Engineers 2012). 

 Erosion vid vallens flanker (U.S. Army Corps of Engineers 2012) 

 Ökad erosion nedströms vallen, då vallen inverkar på den kustparallella transporten (U.S. Army Corps 

of Engineers 2012) 

 Förhindrar att kustlinjen retarderar inåt land (Pranzini & Williams 2013).  

Miljöpåverkan: 

 Eventuella värdefulla strand- och dynhabitat försvinner när vallen anläggs över dessa. Det innebär att 

naturmiljön kan försämras.  

 Biodiversiteten reduceras när dynlandskapet ersätts av en grässlänt eller motsvarande. 

 Föroreningsrisk ifall tillförda massor innehåller föroreningar. 

Övrig påverkan: 

 Strandens rekreationsvärde försvinner när stranden ersätts med en vallslänt. 

 Försvårar tillgängligheten till vattnet. 

 Möjlighet att på ett säkert sätt exploatera områden bakom vallen. 

 Stor påverkan på landskapsbilden när dynlandskapet ersätts med en vall.  

 Materialåtgången att konstruera skyddsvallar är stor och anses vara negativt enligt 

resurshushållningsprincipen 

 Ofta en kostsam åtgärd (Pranzini & Williams 2013). 

SCHABLONMÄSSIG KOSTNADSKALKYL 

Det finns inga exempel på kostnader för att anlägga vallar i den storleksordning som krävs i Ängelholm 

och därför blir denna kostnadskalkyl mycket översiktlig. Vidare har kostnadsuppskattningen förutsatt att 

massorna i vallen inte utgörs av sand från Skäldervikens botten eftersom man i sådana fall likagärna hade 

kunnat använda sanden till strandfodring, vilket antagligen skulle sänka kostnaden för vallen. Det har 

därför antagits att massor behöver tas ifrån land. Lomma kommun är i skrivande stund i färd med att 

anlägga en mindre vall, där massor tas från land. För vallen i Lomma tillförs cirka 10 000 m3 massor 

utifrån och projektet beräknas kosta mellan 5 – 10 miljoner SEK. Det innebär att en vall kostar i 

storleksordningen 500 – 1 000 SEK/m3. Det kan ifrågasättas att använda en betydligt lägre vall som grund 

BILAGA 13



18 

för kostnadsbedömningen. Kostnadsbedömningen inkluderar även en internationell studie där schablon-

kostnaden av att anlägga skyddsvallar i Nederländerna, New Orleans (USA) och Vietnam sammanställts. 

Kostnaden för att anlägga en vall i ett industrialiserat land (Nederländerna och USA) låg i storleks-

ordningen 40 till 110 miljoner SEK per kilometer för varje meter i höjdled (Hillen et al. 2010).  

Om vallen får en släntlutning på 1:10 (den lutning som innebar minst mängd tillförda massor) och vallen 

får en längd av 1,5 km uppskattas kostnaden av vallen bli i storleksordningen 70 till 140 miljoner SEK 

baserat på kostnadsbedömningen från vallen i Lomma. För brantare släntlutningar blir kostnaden högre. 

Utifrån studien av Hillen et al. (2010) uppgår kostnaden till 360 – 990 miljoner SEK för att anlägga en 

skyddsvall i Ängelholm, alltså betydligt högre kostnad jämfört med kostnadsbedömningen från det 

svenska exemplet. Differensen mellan kostnaderna visar på osäkerheten i bedömningen. För att uppnå en 

säkrare bedömning av kostnaden krävs en mer detaljerad utformning samt en utförligare kostnadsanalys, 

som inte ryms inom föreliggande studie.  

BEDÖMNING 

Skyddsvallar är internationellt en väl beprövad åtgärd för att förhindra översvämning av områden och 

innebär även att kustlinjen förhindras att retardera till följd av erosion. 

Konsekvenserna av en vall i Ängelholm blir mycket stora. Landskapsbilden blir starkt påverkad då land-

skapet förvandlas från ett naturligt dynlandskap till en väldefinierad vall. Omvandlingen av landskapet får 

även naturmiljön att radikalt förändras där många av dagens naturvärden försvinner. Även rekreations-

värdena blir kraftigt reducerade längs med sträckan då vallen riskerar att få till följd att stranden för-

svinner och ersätts av en vallslänt.  

Kostnaden för en vall blir i storleksordningen 70 till 140 miljoner SEK.  

Sammantaget bedöms en skyddsvall kunna skapa ett fullgott översvämnings- och erosionsskydd för 

bebyggelsen i Havsbaden, men konsekvenserna blir avsevärda samtidigt som kostnaden blir hög. 

 

SLUTSATS 

Denna fördjupade alternativutredning visar att en skyddsvall hade varit ett alternativ där både ett över-

svämnings- och erosionsskydd skulle kunna erhållas, men att friliggande vågbrytare inte fungerar såvida 

åtgärden inte kompletteras med en vall eller strandfodring. 

Båda alternativen kommer även förändra rekreationsmöjligheterna utmed stranden. Därmed riskerar 

åtgärderna att reducera de inkomster som stranden genererar idag, i form av badgäster och ökad 

attraktivitet till Ängelholm. 

Sammanfattningsvis bedöms strandfodring vara ett bättre alternativ än de alternativ som ingått i före-

liggande utredning på grund av att kostnaderna sprids ut under en längre tid och då miljökonsekvenserna 

bedöms bli mindre. Strandfodring är även en flexibel åtgärd vars omfattning kan justeras allteftersom 
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behovet ökar eller minskar. Kostnaden för strandfodring är bedömd till cirka 30 till 50 miljoner under en 

tioårsperiod.  De värden som stranden idag besitter bibehålls eller stärks genom metoden och det medför 

att stranden genererar 130 till 170 miljoner SEK under samma tioårsperiod (Sweco 2016a). Dessutom är 

miljökonsekvenserna av strandfodringen är avsevärt mindre av än de undersökta alternativen.   
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Beslut 

Tillstdnd 

Sveriges geologiska undersokning (SGU) beviljar — enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln —
Angelholms kommun tillstand att inom allmant vattenomrade i Skalderviken, Helsingborgs och 
Hoganas kommuner, fran haysbotten to ut sammanlagt 75 000 m3  sand inom omrade med 
hornkoordinater enligt Tabell 1 och Figur 1. 

Tabell 1. H6rnkoordinater for tillstandsgivet omrade (SWEREF 99 TM) 

X Y 
360285 6237220 
361941 6236457 
361796 6236147 
360138 6236896 

Verksamheten far paga under maximalt tre (3) veckor vid ett (1) tillfalle under perioden den 15 april t.o.m. 
den 15 maj eller den 1 september t.o.m. den 31 december. 

Tillstandet galler t.o.m. den 31 januari 2029. 

Sveriges geologiska unders6kning 	 Tel: 018-17 90 00 	 Organisationsnr 202100-2528 
Box 670 	 Webb: sgu.se  
75128 Uppsala 	 E-post: sgu@sgu.se  
Bes6k: Villavagen 18 
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Miljdkonsekvensbeskrivning 

SGU godkanner den i arendet ingivna miljokonsekvensbeslcrivningen (MKB). 
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Villkor 

Utover de krav som foljer av forfattning, ska for tillstandet galla foljande villkor. 

Allmant villkor 

1. Om inte annat framgar av nedan angivna villkor, ska verksamheten utforas och bedrivas i 
huvudsaklig overensstammelse med vad Angelholms kommun uppgett eller atagit sig i ansokan 
och i ovriga handlingar i arendet. 

Kontrollprogram 

2. Ett kontrollprogram ska tas fram i samrad med tillsynsmyndigheten (SGU) innan 
sandtaktsverksamheten paborjas, genomforas och omfatta minst foljande kontroll och 
undersokningar. 

Fore sandtaktsverksamheten ska fauna och flora, bade pa och i botten saint vattenpelaren, inom 
sandtaktsomradet vid minst tjugo (20) lokaler hangs med transekter, som ar geografiskt jamnt 
fordelade, tacker hela omradet och som tidigare undersokts i MKBn, undersokas pa ett vetenskapligt 
salt, visuellt och genom provtagning. Fyra (4) lokaler, inom cirka 200 in — norr, Oster, soder och 
vaster om — utanfor anvisat taktomrade, forslagsvis tidigare undersokaa lokaler redovisade i MKBn, 
ska ocksa undersokas. 

Undersokningarna ska ske under juli-augusti da den biologiska aktiviteten ar stor. Samrad ska ske 
med Lansstyrelsen i Skane Tan. Resultaten av undersokningama och ett klargorande av forekomsten 
av rodlistade och skyddsvarda arter i taktomradet ska redovisas till SGU minst tva (2) veckor fore 
taktverksamhet paborjas. 

Under sandtaktsverksamheten ska planering och kontroll ske sa att inga djupa hal bildas i sparen vid 
sanduttag, en fordjupning av mer an 0,5 in ska undvikas, for att inte syrefattiga forhallanden ska 
bildas eller bottenstrommar forandras. 

Grumling ska kontrolleras genom matning av halten suspenderade amnen, fore, under och efter 
sanduttag. Lampliga kontrollpunkter ska inga i kontrollprogrammet. Samrad ska ske med 
Lansstyrelsen och SGU. 

Efter sandtaktsverksamheten ska tva (2) — eller i fdrekommande fall — tre (3) likadana 
undersokningar genomforas Tangs med samma transekter och lokaler saint sa att botten bade med 
och i saint utan och bredvid uppkomna slapspar undersoks. Dessa undersokningar ska genomforas 
under de forst nastkommande manaderna juli-augusti, samma likvardiga period som fore 
taktverksamheten for jamfdrelse, da den biologiska aktiviteten ar stor, efter taktverksamheten. Om 
taktverksamheten utfors under perioden den 15 april t.o.m. den 15 maj ska undersokningen utforas 
aven aret efter. Den andra — och i forekommande fall — tredje tidpunkten for undersokning ska 
bestammas efter samrad med SGU. 

Dessa undersokningar inom kontrollprogrammet ska utforas och redovisas med syftet att studera 
effekter pa kort och hang sikt av fauna och flora i och pa botten saint vattenpelaren, inom och strax 
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utanf6r sandtaktsomradet vad galler artdiversitet och antal samt tiden det tar f6r aterkolonisation, 
M.M. 

Resultaten fran unders6kning och kontroll ska redovisas till SGU. Om en stor paverkan uppstatt, 
eller om unders6kning ar bristfallig, har SGU raft att krava ytterligare unders6kningar av fauna och 
flora, bade pa och i botten samt vattenpelaren. 

Efter sandtaktsverksamheten ska ocksa tva (2) heltackande detaljerade hydroakustiska 
unders6kningar av anvisat kontrollomrade (se Tabell 2 och Figur 1) utf6ras med multistraleekolod, 
sidoays6kande sonar och sedimentekolod samt sedimentprovtagningar med beskrivningar, 
kornstorleksanalyser och optiska observationer vid minst do (10) lokaler i och bredvid upplcomna 
slapspar av botten. Den f6rsta unders6kningen ska genomf6ras inom en (1) manad efter ayslutad 
sandtaktsverksamhet. Resultaten ska redovisas till SGU. Tidpunkt for genomf6rande av den andra 
undersakningen bestams efter samrad med SGU. Om en stor paverkan uppstatt eller om 
matresultaten ar bristfalliga har SGU raft att krava ytterligare hydroakustiska unders6kningar och 
provtagningar. Dessa unders6kningar inom kontrollprogrammet ska utf6ras och redovisas med syftet 
att kartlagga uppkomna slapspar, bade lage och djup, eventuella f6randringar av substrat i slapspar 
och i taktomradet, ackumulationshastighet av sediment i uppkomna spar, tid innan sparen ar 
6versedimenterade samt upptacka eventuella forandringar i sedimentdynamik i och utanf6r 
taktomradet. 

Vissa hydroakustiska datamangder omfattas av sekretessbestammelser r6rande bl.a. fara for rikets 
sakerhet och ska behandlas darefter. 

Tabell 2. Mmkoordinater for kontrolloniradet (SWEREF 99 TM) 

X Y 
360133 6237507 
362527 6236449 
362207 6235725 
359809 6236793 
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Skydd fdr marina daggdjur 

3. Under uppstart av taktverksamheten samt eventuell hydroakustisk undersokning ska det finnas 
observatorer som spanar efter marina daggdjur for att sakerstalla att inga marina daggdjur finns 
inom 500 m till sandsugnings- respektive undersokningsfartyg vid uppstart. 

For det fall hydroakustisk undersokning ayses ske, ska dessutom akustiska metoder eller andra 
skramselmetoder anvandas for att skramma bort marina daggdjur m.m. fran omradet innan sadan 
undersokning paborjas. Forsiktig igangsattning av utrustningen ska tillampas. 

Marinarkeologi 

4. Innan taktverksamheten paborjas ska klarlaggas att fornlamningar i taktomradet inte berors. 
Analys av befintligt underlag, som tagits fram i samband med kompletteringen av N KB i 
ansokan, ska goras i samrad med Lansstyrelsen i Skane kin, Statens maritima museer och 
Riksantikvarieambetet. Resultaten av analysen ska redovisas till tillsynsmyndigheten (SGU) 
minst sex (6) veckor fore taktverksamhetens paborjan. 

Grumling 

5. Taktverksamheten ska bedrivas sa att grumling begransas. 

Information, samrad m. m. 

6. SGU ska informeras senast tre (3) veckor finnan taktverksamheten paboi jas. Informationen ska 
lamnas till SGU via e-post sgu(a,sgu.se. 

7. Sjofartsverket ska informeras senast tre (3) veckor innan taktverksamheten paborjas. 
Informationen ska lamnas till Sjofartsverket via a-post ufs@sjofartsverket.se  (Ufs-redaktionen) 
och innehdlla uppgifter om arbetets omfattning, tidplan samt kontaktvagar till ansvarig enhet 
eller arbetsledning som utfdr arbetet. Uppgifter om andrade djupfdrhallanden dar uttag sker ska 
tillstallas Sjofartsverket pa det salt myndigheten bestammer. 

8. Samrad ska ske med Sjofartsverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen om sarskilt 
sjosakerhetshojande atgarder behovs, nar taktverksamheten sker i narheten av sjotrafiktata 
omraden sasom riksintresseklassade farleder, djupvattenleder och trafiksepareringssystem. 
Eventuella sadana atgarder ska bekostas av Angelholms kommun. 

9. Kustbevakningen ska informeras senast tva (2) veckor innan taktverksamheten paborjas och 
ayslutas. Kustbevakningen ska aven ges fortlopande information om arbetets fortskridande, 
saval ur miljohanseende som ur sjotrafiksynpunkt samt om vilka fartyg och kommunikations-
kanaler som anvands. Informationen ska lamnas till Kustbevakningens Ledningscentral 
Goteborg pa tel. 031-727 9100 eller via e-post lc.goteborg@kustbevakningen.se. 

Kustbevakningen ska senast en (1) vecka innan taktverksamheten paborjas informeras om: 
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• datum och tidpunkt for paborjan av arbeten, 
• vilka atgarder som ayses utfdras i enlighet med tillstandet under arbetsperioden, 
• vilket eller vilka fartyg samt vilka kommunikationskanaler som anvands vid varje tillfalle, och 
• datum och tidpunkt for planerat uppehall i arbeten. 

Om ett oplanerat uppehall uppstar ska Kustbevakningen omedelbart kontaktas. 

Information om faktisk narvaro, dvs. tidsangivelse om faktisk ankomst och position for plats dar 
verksamheten ska bedrivas ska lamnas till Kustbevakningen tva (2) timmar fore ankomst och tva 
(2) timmar fore avgang fran verksamhetspositionen. 

Kustbevakningen ska ges fortlopande information om arbetets fortskridande saval ur 
miljohanseende som ur sjotrafiksynpunkt. 

Angelholms kommun och Kustbevakningen kan komma overens om andra villkor an de som 
anges ovan i denna punkt om Kustbevakningen anser det vara lampligt. Sadan overenskommelse 
ska redovisas till tillsynsmyndigheten (SGU). 

10. Kustbevakningen ska omedelbart kontaktas om olja eller andra skadliga amnen kommer ut i 
vattnet. Detsamma ska ske redan nar det finns overhangande fara for utslapp eller andra olyckor. 
Information ska lamnas till Kustbevakningens Ledningscentral Goteborg pa tel. 031-727 9100 
eller via e-post till lc.goteborg@kustbevakningen.se. 

Tekniska krav, utrustning och aterstdllande 

11. En kopia av detta tillstand ska finnas ombord pa alla anlitade fartyg. 

12. Slapmuddringsfartyg ska vara utrustat med ett elektroniskt overvakningssystem, dvs. ett system 
som i realtid sander och sparar slapmuddringsfartygets positioner under aktiviteterna 
slapmuddring, transport och tomning, som aven de redovisas. Positioner tillsammans med 
tidsangivelser med om hogst 1 minuts mellanrum for varje och alla specifika aktiviteter samt 
mangd upptaget material fran varje slapmuddringstillfalle ska redovisas utan drojsmal till 
tillsynsmyndigheten (SGU). 

13. Slapmuddringsteknik ska anvandas och djuphaleuppkomst undvikas for att haysbotten efter 
ayslutad taktverksamhet ska bli aterstalld i sa ursprungligt skick som mojligt. 

14. Instrument eller annan utrustning far inte lamnas kvar efter att taktverksamheten ayslutats. 
Utslapp av olja och andra skadliga amnen ska undvikas. Dumpning av avfall i samband med 
verksamheten far inte ske. Forlorad geoteknisk och geofysisk utrustning ska aterhamtas. 

Insamlad information 

15. Kopia av all insamlad geologisk/geoteknisk information fran svenskt kontinentalsockelomrade, 
saval radata som tolkningar och sammanstallningar, samt biologiska data och resultat fran den 
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biologiska 6vervakningen i kontrollprogrammet ska fortl6pande tillstallas SGU. Innan 
information 6versands ska SGU kontaktas pa sgu@sgu.se. 

Avgift 

16. Angelholms kommun ska erlagga en avgift om 1 kr per uttagen mangd m3. Kommunen ska 
lamna uppgift till SGU om upptagen kvantitet senast tva (2) veckor efter ayslutad 
taktverksamhet. SGU fakturerar avgiften som ska erlaggas trettio (30) dagar efter 
fakturadatumet. 

Bakgrund 

Angelholms kommun har i juli 2016 inkommit till SGU med ans6kan om tillstand enligt lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln till uttag av sand fran haysbotten i Skalderviken, Helsingborgs och 
H6ganas kommuner. Till ans6kan har fogats kartbild Ever s6kt sandutvinningsomrade samt 
milj6konsekvensbeskrivning (MKB). 

Yrkanden 

Angelholms kommun har yrkat tillstand att inom allmant vattenomrade i Skalderviken och med lage 
enligt till ans6kan bifogad kartbild, vilket avgransas i fyra horn enligt nedan redovisade koordinater, 
fran haysbotten to ut sammanlagt 340 000 m3  sand, antingen hela volymen pa en gang eller fdrdelat pa 
upp till tre uttagstillfallen. 

H6mkoordinater f6r sandutvinningsomradet (enligt SWEREF 99 13 30): 

102469 6237397 

102828 6238128 

105136 6237058 

104777 6236327 

Kommunen har vidare yrkat att tillstandet ska galla i do (10) ar fran det att beslutet vinner laga kraft 
samt att SGU ska godkanna upprattad MKB. 

Ansdkan 

Allmdnt 

Stranderosion har varit ett problem utmed kusten i Skalderviken sedan 1940-talet. Pa vissa platser har 
strandlinjen backat med sa mycket som 40 m. Stranddynerna i omradet fungerar i dag som ett naturligt 
6versvamningsskydd for bakomliggande bebyggelse och kommunal infrastruktur. Eftersom strandlinjen 
successivt har backat, har stranddynerna b6rjat att erodera kraftigt vid stormar, med 6kad risk f6r 
dyngenombrott. Dessutom hotas natur- och rekreationsvarden av att stranden successivt f6rsvinner. 

BILAGA 14

seoper
Markering



SGU 	 Sid 9 (36) 

Sveriges geologiska undersokning 

Flera atgarder har vidtagits for att motverka erosionen. Under 1960-talet f6rstarktes sanddynerna med 
s.k. gabioner, vilka i dag ar dverlagrade av sand. Dessutom har ett flertal akutatgarder vidtagits. 2000 
anlades en vagbrytare f6r att bl.a. skydda Klitterhus och harefter har lokala sandaterfdringar skett efter 
dels Forsta adventsstormen 2011, dell stormen Sven 2013 och dell stormen Egon 2015. 

Syftet med ans6kan ar att kunna to ut tillrackligt med sand f6r att motverka den pagaende 
stranderosionen i Skalderviken utmed stranderna i Haysbaden och Vejbystrand. Den f6r 
underhallsatgarderna erforderliga sandvolymen beraknas fram till 2026 uppgh till i vart fall 340 000 m3  
sand. Foretagna unders6kningar visar att fdreslagen sanduttagsplats innehaller sand av erforderlig 
kvantitet och kvalitet. 

MiU6konsekvenser 

I MKBn redovisas den planerade sandutvinningens direkta och indirekta effekter pa de intressen som 
anges i 6 kap. miljobalken. MKBn har tagits fram ocksa for att kunna ligga till grund f6r provningen i 
mark- och miljodomstol, varfdr den aven omfattar miljokonselcvenserna kring sjalva strandfodringen. 

De planerade arbetena beraknas paga som langst paga till 2026. SSkt sandutvinningsomrade omfattar 
cirka tva km2. Vattendjupet inom omradet varierar fran cirka 8,5 till 12,7 m. Maringeologin inom 
omradet har undersokts av Marin Miljoanalys AB och marinbiologin av Toxicon A.B. Vid den 
marinbiologiska undersokningen kunde konstateras att bottenmiljon domineras av ren sandbotten med 
fauna av normal karaktar for denna bottentyp. Synlig fauna bestod av sjostjdmor och sandmask. I 
omradets utkanter f6rekommer omraden med sten/block och har visar unders6kningen pa relativt stor 
artrikedom med totalt 24 patraffade arter i form av bl.a. stensnultra och strandkrabba. I de totalt 20 
faunaprover som togs, hittades inga rodlistade eller dokumenterat kansliga arter. 

Sandutvinningen bedoms inte paverka nagra gallande Natura 2000-omraden eller naturreservat, vare sig 
direkt eller indirekt. Bland de hot mot tumlare som lansstyrelsen angett, bedoms sokt verksamhet endast 
kunna paverka genom buller fran fartyg i samband med sanduttagen. Detta buller bedoms inte skilja sig 
markant fran andra fartyg och som mest paga tva till fyra veckor samt under som mest tre tillfdllen 
under do hr. Hartill kommer att sandutvinningsomradet endast utgSr cirka 1,5 promille av hela det 
aktuella Natura 2000-omradets area. 

Sandutvinningsomradet omfattas inte av nagot riksintresse for yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § miljobalken. 
Omradet ar vidare belaget utanf6r det s.k. sprangskiktet i Skalderviken, vilket ar belaget pa ett djup om 
cirka 14 m. Bade torsken och spattan reproducerar sig under sprangskiktet. Annan plattfisk utnyttjar 
dock grunda bottnar for reproduktion under framfor allt fdrsommar och host. For att minska paverkan pa 
dessa fiskars reproduktion, bor den sokta verksamheten ske pa varen. Sandutvinningen bedoms inte 
paverka Glens vandring, eftersom denna sker under hosten. Sandutvinningen bedoms i Svrigt inte 
paverka nagra andra riksintressen negativt. 

Grumling till fdljd av de sokta atgarderna uppkommer under en begransad tid, vid ett tillfalle eller som 
mest vid tre tillfallen under do hr, och kommer att ske flera km fran land. Storningarna torde darmed 
inte upplevas som patagliga fran land. Angaende paverkan pa aktuellt och omkringliggande 
vattenomrade ayseende flora, fauna, fiske och sjofart, ar inte heller denna att se som pataglig. 
Grumlingen f6rvantas maximalt utgora 5-10 procent av total muddervolym och bedoms sedimentera 
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inom naromradet. Med beaktande harav och da omradet idag utgor ett naturligt transportomrade f6r 
sediment, bedoms paverkan som liten, om inte f6rsumbar. 

Sandutvinningsomradet ingar i vattenf6rekomsten Skalderviken (SE 562000-123800). Sandutvinningen 
bedoms inte paverka kvaliteten pa vattenf6rekomsten och utf6rda undersokningar visar aven att 
sanduttagen ocksa i ovrigt kan ske utan oacceptabel paverkan pa det marina livet. I den 
marinarkeologiska utredning som gjorts finns inte uppgifter om nagra marina varden i eller i anslutning 
till utvinningsomradet. Beredskap kommer dock att finnas f6r att informera lansstyrelsens 
kulturmiljoenhet for det fall nagon form av arkeologisk lamming patraffas. 

Sammanfattningsvis genererar den sokta verksamheten olagenheter i form av utslapp av avgaser till luft 
och buller fran fartyg, viss begransad grumling i vattenomradet samt skador pa haysbotten. Skadorna pa 
haysbotten dr dock reversibla. I driftskedet bedoms den sokta verksamheten inte medf6ra nagon markant 
okad miljobelastning. Risken ar saledes liten att nagra allmanna eller enskilda intressen skulle kunna 
skadas eller paverkas negativt av den sokta verksamheten. 

Tillatlighet 

Kunskapskravet 

Angelholms kommun har genom egen personal och genom anlitade tekniska konsulter erforderlig 
kunskap f6r att bedoma eventuella miljo- och halsorisker som skulle kunna uppkomma i samband med 
den planerade sandutvinningen. 

Forsiktighetsprincipen 

Redovisade yrkanden och f6reslagna villkor utgor tillrackliga f6rsiktighetsmatt f6r att motverka att 
verksamheten, vilken till sin art och omfattning beror ett val avgransat omrade, riskerar att medf6ra 
skada eller olagenhet f6r manniskors halsa eller miljon. I verksamheten ar framf6r allt tidpunkten f6r 
sanduttagen av stor betydelse f6r att mimmera paverkan. De sokta sanduttagen bedoms behova ske 
nagon gang under perioden februari-maj, f6r att utlaggning av sanden ska kunna ske finnan bl.a. 
badsasongen startar. 

Basta mojliga teknik 

Utvinningen av sand kommer att ske med slapsugningsmuddring, vilket bedoms utgora basta mojliga 
teknik. Harigenom minimeras risken f6r att djuphalor med syrefria f6rhallanden uppkommer. 

Substitutionsprincipen 

Kemiska produkter som kan medf6ra risk f6r skada pa manniskors halsa eller miljon kommer inte att 
anvandas. 

Lokaliseringsprincipen 

Av SGU kartlagda och narmast belagna lokaler ligger Disken i Oresund sju mil fran och Stora 
Middelgrund i Kattegatt sex mil fran utlaggningsomradena i Skalderviken. Dessa bada platser har 
avfardats p.g.a. aystandet till utlaggningsomradet. Angelholms kommun har istallet valt att undersoka 
tva omraden i Skalderviken, ett omrade vaster om Vejbystrand och ett omrade norr om Ronnen, i bada 
fall omraden med en areal om cirka sex km2. Bada omradena har oversiktligt bedomts likvardiga vad 

BILAGA 14



SGU 	 Sid 11 (36) 

Sveriges geologiska undersukning 

galler risken for milj6paverkan. Kommunens val av omradet norr om R6nnen har framst baserat sig pa 
en sakrare tillgang till sand. Lokaliseringen bed6ms inte sta i strid med reglerna i 3 och 4 kap. 
milj6balken och platsen bed6ms i 6vrigt uppfylla kraven pa lokalisering da andamalet kan uppnas med 
minsta intrang och olagenhet for manniskors halsa och miljon. 

Hushallningsprincipen 

Da sanden inom det s6kta sandutvinningsomradet harstammar fran stranderna i Angelholm, ar 
sandutvinningen forenlig med hushallningsprincipen, da sand som eroderats aterfdrs till 
strandomradena. 

Tillatlighet enligt 3 b § kontinentalsockellagen  

Pa sikt ar aktuell verksamhet en nbdvandig forutsattning for rekreation och friluftsliv utmed kusten i 
Angelholm samt for bevarandet av de intressen som bar upp riksintressena i omradet. De skador som 
sandutvinningsverksamheten kan generera pa djur- och vaxtlivet och pa miljon ar reversibla och nyttan 
med anvandandet av utvunnet material bverstiger onyttan/skadan. Verksamheten befaras inte forsamra 
livsbetingelsema for nagra djur- eller vaxtarter som ar hotade, sallsynta eller som kraver hansyn av 
nagon annan anledning. S6kt verksamhet ar tillatlig enligt 3 b § kontinentalsockellagen. 

Ovrigt 

S6kt verksamhet kommer inte att resultera i att nagon milj6kvalitetsnorm 6vertrads. Verksamheten gar 
heller inte emot nagot milj6mal. 

Avgift 

Verksamhet ar av sadan art och omfattning att det bor finnas skal att inte to ut nagon avgift. Detta da 
taktverksamheten inte utvinner en resurs som det rader brist pa. Verksamheten bedrivs i ringa 
omfattning och den syftar till att bevara och aterstalla omraden med h6ga natur- och rekreationsvarden 
samt for att skydda kommunal infrastruktur. Hartill kommer att den sand som tas ut till stora delar har 
sitt ursprung i de omraden dar den kommer att laggas upp och att den paverkan som sker ar reversibel. 
Slutligen utvinner kommunen inte sanden for ekonomisk vinning, utan for bevarande av omraden av 
stor allemansrattslig betydelse. Anser SGU att avgift ska tas ut, bor denna inte faststallas till ett h6gre 
belopp an 0,70 kr per upptagen m3. 

F6rslag till villkor 

1. Arbetena kraver tillstand fran mark- och miljodomstol. 

2. Verksamheten ska bedrivas sa att omfattningen av grumlingen begransas. 

3. Slapmuddringsteknik ska anvandas for att undvika uppkomsten av djuphalor. 

4. Fartyg som utfdr muddringen ska vara utrustat med ett elektroniskt 6vervakningssystem som i realtid 
sander och sparar fartygets positioner under muddringsarbetena. 

5. Kustbevakningen och Sj6fartsverket ska informeras da arbetena pabbrjas och ayslutas. 
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6. En kopia av tillstandet ska finnas ombord pa fartyg som anvands for uppdraget. 

7. Tillstdndet far inte overlatas till annan utan medgivande fran SGU. 

Motstaende intressen 

Kommunen bedomer att den sokta verksamheten, med iakttagande av fdreslagna villkor, inte kommer 
att skada nagra allmanna eller enskilda intressen. 

SGUs handldggning ov drendet 

Angelholms kommuns ansokan inkom till SGU i juli 2016. Ansokan med tillhorande MKB kungjordes 
darefter i Helsingborgs dagblad och Lokaltidningen Angelholm samt remitterades till berorda 
myndigheter Oft 5 § andra stycket kontinentalsockelforordningen [1966:315]). 

Efter att synpunkter inkommit fran remissinstanserna, forelades Angelholms kommun att komplettera 
sin ansokan i ett antal ayseenden samt att bemota de inkomna synpunkterna. Foreldggandet preciserades 
hdrefter ytterligare. 

Efter att Angelholms kommun inkommit med komplettering och bemotande — ayseende bl.a. 
sedimentgeologisk undersokning, sedimentdynamik och marinarkeologi — remitterades dessa till berorda 
myndigheter. 

Remissmyndigheterna inkom pa nytt med synpunkter, varefter Angelholms kommun i sin tur yttrade sig 
hdrover, med aberopande bl.a. av en teknisk promemoria. 

Kommunens yttrande remitterades till berorda myndigheter, vilka Ater igen inkom med yttranden. 
Angelholms kommun har i november 2018 inkommit med ett slutligt yttrande och ytterligare en teknisk 
promemoria. 

Inkomna remissvor 

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap och Naturvardsverket har aystatt fran att yttra sig. 

Kammarkollegiet har inte nagra synpunkter i drendet. 

Forsvarsmakten har inte nagot att erinra i drendet. 

Angelholms kommun, myndighetsnamnden, har inte nagon erinran mot att sokt tillstand medges och ser 
heller inte nagot ytterligare behov av komplettering av ansokan. 

Kustbevakningen 

Kustbevakningen har inte nagot att invanda mot att tillstand beviljas. Ett tillstand for den aktuella 
verksamheten bor, f6r att sakerstalla krav pa ordning och sakerhet till sjoss samt behov av beredskap for 
raddningstjdnst, fdrenas med villkor om att Kustbevakningen ska informeras senast tva veckor innan 
arbetena paborjas och ayslutas samt ges fortlopande information om arbetets fortskridande, saval ur 
miljohanseende som ur sjotrafiksynpunkt. Information bor aven ges om vilka fartyg och 
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kommunikationskanaler som anvands. Vidare bor sokanden alaggas att alltid kontakta Kustbevakningen 
om olja eller andra skadliga amnen kommer ut i vattnet. Detsamma ska ske redan nar det (inns 
overhangande fara for utslapp eller andra olyckor. Information lamnas till Kustbevakningens 
Ledningscentral Goteborg pa tel. 031-727 9100 eller per e-post till lc.goteborg(a)kustbevakningen.se.  

Sjofartsverket 

Sjofartsverket har inte nagra invandningar mot att tillstand ges enligt ansokan, men har anf6rt att senast 
tre veckor fore utvinning av sand paborjas, ska delta meddelas till ufs@sjofartsverket.se  (Ufs-
redaktionen) f6r information till sjofarten via ordinarie kontaktvagar. Informationen ska innehalla 
uppgifter om arbetets omfattning, tidplan samt kontaktvagar till ansvarig enhet eller arbetsledning som 
utf6r arbetet. 

Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen har inte nagra synpunkter pa sanduttag enligt ansokan, men har anf6rt att 
Sjofartsverket (Ufs-redaktionen) bor informeras om planerad verksamhet senast tre veckor innan start, 
sa att notis i Ufs kan utfardas och pa sa satt halla sjotrafiken informerad. 

Statens geotekniska institut (SGI)  

SGI ar generellt positiva till sandutvinning om sanden anvands till strandfodring. Det ar dock viktigt att 
klargora hur sanden transporteras inom erosionscellen f6r att i mojligaste man fa ett ekologiskt hallbart 
system f6r strandfodring. Det ar viktigt att konsekvenser for narliggande kommuner har klargjorts innan 
tillstand ges till strandfodring. I detta fall kommer sanden att utvinnas till storsta delen inom HSganas 
kommun, men aven en liten del inom Helsingborgs kommun. MKBn visar att miljokonsekvensema blir 
ringa i omradet. 

SMHI  

SMHI anser att det f6reslagna tillvagagangssattet ar andamalsenligt med utgangspunkt i de radande 
f6rutsattningarna. For att uppna en langsiktigt hallbar strandf6rvaltning vill SMHI dock betona 
betydelsen av uppf6ljning av de gjorda atgarderna, vilket aven kommunen tar upp i sina principer for 
strandf6rvaltning. Det handlar sarskilt om dels att Angelholms kommun ska verka for regelbundna 
matningar av strandens fysikaliska processer och andra relevanta parametrar, dels att beslut och 
strategier om stranden i mojligaste man ska baseras pa kunskap om de lokala Whallandena. 

Riksantikvarieambetet (RAA)  

Beskrivningen av konsekvenserna for de kulturmiljoer pa haysbotten som kan paverkas av sanduttaget 
ar begransade till information om skeppsvrak. Riskerna for andra slags kulturmiljoer pa haysbotten ar 
inte utredda. Pa haysbotten langs den skanska kusten ar det mojligt att patraffa boplatser fran den aldre 
stenaldern. Hojningen av haysnivan till f61jd av den senaste inlandsisens aysmaltning ar orsaken till att 
boplatserna numera ligger under haysytan. Den arkeologiska kunskapen om dessa boplatser ar 
begransad i dagslaget. Det finns dock indikationer pa att de etablerades invid amynningar under 
stenaldern. Enligt den bottenundersSkning som redovisas i MKBn, finns det en aldre afara i omradet for 
den planerade sandtakten. Det ar mojligt att det kan finnas boplatser fran stenaldern i anslutning till 
denna. Innan fragan om sandtakt behandlas, ska det klargoras i vilken omfattning det f6rekommer 
fornlamningar i det aktuella omradet och hur dessa kommer att beroras. 
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Enligt komplettering till ansokan har fragan om negativ paverkan pa fornlamningar fran stenaldern 
utretts genom att anvanda en s.k. Side Scan Sonar. Denna metod ar dock otillracklig for att identifiera 
stenaldersboplatser pa haysbotten. For att genomfora en mer tillfdrlitlig arkeologisk utredning ar det 
nbdvandigt att anlita arkeologisk expertis och att anvanda en mer lamplig metod. I Danmark finns 
erfarenhet av att utreda forekomst av stenaldersboplatser i liknande situationer, varvid lampliga metoder 
ocksa utvecklats. Tillstand ska endast ges med villkoret att miljokonsekvenserna for eventuella 
stenaldersboplatser pa haysbotten klargors. Lampligt ar att en N KB som omfattar fornlamningar eller 
mojliga fornlamningar genomfdrs pa sa satt att den motsvarar de krav som stalls vid en arkeologisk 
utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljolagen (1998:950). For att uppfylla dessa krav behover samrad 
ske med Lansstyrelsen i Skane Ian. 

Statens maritima museer 

Trots Angelholms kommuns kompletteringar i arendet, gar det inte att utesluta att fornlamningar som 
kan identifieras med gangse utredningsmetodik kan forekomma i det vattenomrade som paverkas av det 
planerade arbetet. Kontakt bor darfdr tas med Lansstyrelsen i Skane lan for samrad och eventuell 
arkeologisk utredning. Arkeologiska utredningar, undersokningar och analyser bor, oaysett om de ar pa 
land eller i vatten, utfdras av personal med arkeologisk kompetens. 

Hays- och vattenmyndigheten (HaV)  

Installning 

HaV anser att kommunen kan beviljas sokt tillstand, men ar tveksam till att sandatervinning utgor en 
langsiktigt hallbar losning pa problemen med sanderosion i omradet. Darfor behover atgarderna 
utvarderas noggrant. HaV anser att kommunens fdrslag till villkor kan accepteras, men anser att da 
omradet for sanduttag ar inom ett Natura 2000-omrade (tumlare, sjofagel, sublittorala sandbankar och 
rev) krays ytterligare skyddsatgarder och kontroller for att begransa negativa effekter for havet. 

Storning for marina organismer (tumlare, fisk) ska begransas genom att: 

• Sandutvinning endast far ske under perioden den 1 september t.o.m. den 31 december. 

• Sandutvinning endast far ske vid ett tillfdlle under en tioarsperiod. 

• Sanduttag inte far ske vid vaderfdrhallanden som ger starka strommar. 

• Akustiska metoder eller andra skramselmetoder ska anvandas for att skramma bort marina 
daggdjur m.m. fran omradet innan sandutvinning paborjas. 

Kontrollprogram bor tas fram, i samverkan med tillsynsmyndigheten, innan verksamheten med 
sanduttag paborjas. Kontrollprogrammet bor atminstone innehalla foljande punkter: 

• Anmalan ska ske till tillsynsmyndigheten nar verksamheten med sanduttag paborjas. 

• Kontroll av tumlares aktivitet. 

• Kontroll av effekter for botten- och fiskfaunan och av grumling. 

• Kontroll av att djupa hal inte bildas i sparen vid sanduttag. 
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Allmdnt 

Problemen med stranderosion ar besvarliga, bl.a. da kustlinjer dras tillbaka och da stormar kan komma 
att bryta igenom sanddynerna och orsaka oversvamning av bebyggda omraden. HaV kan se bade fdr-
och nackdelar med att sand fran haysbotten tas ut for just detta andamal och med den nu i ansokan valda 
platsen for sanduttag. Till fdrdelarna hor att sanden pa det aktuella stallet kan aterforas till strand dar 
den kommer ifran och att det ar fraga om samma typ av sand. Detta innebar att samma resurs tillvaratas 
och inte forbrukas. Denna sand konkurrerar heller inte med landbaserade sandtakter som kan vara 
intressanta for dricksvattenfdrsorjningen. Den aktuella platsen ar nara det omrade dar strandatgarder ska 
goras, vilket minskar transportbehov och dess miljopaverkan. 

Nackdelen ar att sanduttaget fdreslas ske inom det nyligen inrattade Natura 2000-omradet for tumlare 
och sjofagel. Omradet ar ocksa utpekat for sublittorala sandbankar och rev. I ansokan finns uppgift om 
att sanduttagsomradet till storsta delen bestar av sandbotten med fa arter, men inga uppgifter om 
sandbankar och rev. Sanduttaget foreslas ske pa en relativt begransad yta och tid. HaV kan acceptera 
uttaget inom Natura 2000-omradet, men endast om ytterligare skyddsatgarder och kontroller sker for att 
minska negativ paverkan pa habitatet, t.ex. for tumlare. Myndigheten ar tveksam till att sandatervinning 
utgdr en langsiktigt hallbar losning pa problemen med sanderosion i omradet. Darfdr behSver atgarderna 
utvarderas noggrant. 

Buller 

Angelholms kommun uppger att vissa frekvenser av buller vid sanduttag inte avviker fran den 
bullerniva som sjofarten ger upphov till. HaV vill papeka att ljud fran sanduttaget kommer att medfdra 
en paverkan pa habitatet. Lag- och mellanfrekvenser (upp till 25 kHz) uppkommer fran t.ex. sjofart, 
palning i havet som kan stora tumlare m.fl. organismer, men aven genom naturliga ljud som brytande av 
vagor och regn. Dessa frekvenser har en langre utbredning i havet. Hoga frekvenser (> 25 kHz) har 
kortare rackvidd och har finns t.ex. tumlares ekolokaliseringssignaler, men aven vanliga ekolod som 
alltsa kan stora tumlare. Tumlare uppfattar ljud i ett bredare frekvensintervall an de egna 
ekolokaliseringssignalerna, som ar fran ett par hundra Hz till cirka 180 kHz. For att HaV ska kunna 
acceptera denna storning for tumlare m.m., maste tidsperioden begransas ytterligare bade i omfattning 
och i tidsperiod. Detta innebar att tidsperioden ska vara hogst fyra veckor och att sanduttag endast ska 
ske vid ett tillfalle. En annan skyddsatgard ar att skramma bort tumlare, med t.ex. akustiska metoder, 
fran omradet innan sandutvinning pabSrjas. 

Grumling 

Grumling kan uppsta dels fran spill vid sandsugningen, dels nar fin sand aterfdrs via overskottsvattnet 
tillbaka till havet. Haysbotten vid den aktuella platsen utgors av transportbotten dar organismerna ar 
vana vid fdranderlig miljo. Delta gor att HaV kan acceptera sanduttag under vissa premisser som att 
sanduttag inte far ske vid vaderfdrhallanden som ger starka strommar. Vidare maste grumling i 
haysvattnet vid sanduttag kontrolleras genom halten suspenderade amnen och regleras genom ett 
kontrollprogram. Genom dessa atgarder, men aven genom att sanduttag far ske vid endast ett tillfalle, 
kommer grumlingens effekter att begransas. 

Reproducering 

Angelholms kommun har foreslagit att sanduttag ska ske under varen, t.o.m. siste april. HaV anser att 
denna period ar olamplig. I perioden januari-februari sker ofta en vandring fran djupare vatten in mot 
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grundare nar vattnet varms upp. Under mars fines en f6rhojd aktivitet av lekrelaterade r6relser. FramfOr 
allt ar det sillen sour leker pa varkanten kring april, inte over sandbotten, men pa de djupare angransande 
omradena, vilket g6r att det ar viktigt att undvika bade grumling och st6rande ljud. For 
vasterhaystorsken, sour har en svag status i Kattegatt, bSr perioden januari-april undvikas, da torsken 
ansamlas i angransande fredningsomraden. Under sommarmanaderna ar den biologiska aktiviteten stor, 
vilket gor att sanduttag ar olampligt. Lamplig period f6r att undvika paverkan pa och staining av marina 
organismer (tumlare, fisk) inom sanduttagsomradet och i angransande omraden ar september till 
december. 

Haysbotten 

Pa grund av sanduttaget kommer haysbotten att f6randras. De arter sour fines av djur- och vaxtliv pa 
botten, ar anpassade f6r de f6randrade f6rhallanden sour standigt rader pa haysbotten pa det aktuella 
stallet. Med de ovan angivna skyddsatgarderna, anser HaV att skador pa haysbottenytan och pa djur-
och vaxtlivet kan begransas. Dock maste de biologiska effektema pa sandbotten narmare utredas och 
kontrolleras. 

Milj6balitetsnormer 

Vattenf6rekomsten ar Skalderviken. Den ekologiska statusen ar i dag mattlig, orsakat av 6vergodning, 
syrebrist, miljogifter, frammande arter m.m. Den kemiska statusen ar god (exklusive kvicksilver och 
bromerad fenyleter). Den sokta verksamheten kommer inte att innebara en f6rsamring av ekologisk eller 
kemisk status. Med de av HaV f6reslagna ytterligare skydds- och kontrollatgardema, finns heller inte 
nagon risk f6r att miljokvalitetsnormerna inte kommer att kunna f6ljas. 

Kontrollprogram 

Kontrollprogram ska tas fram i samverkan med tillsynsmyndigheten innan verksamheten med sanduttag 
pabdrjas. Anmalan ska g6ras till tillsynsmyndigheten nar verksamheten startar. I kontrollprogrammet 
bor inga kontroll av tumlares aktivitet. Vidare b6r kontroll ske av att inga djupa hal bildas i sparen vid 
sanduttag. Detta f6r att inte syrefattiga f6rhallanden ska bildas eller att bottenstrommar ska fdrandras. 
Kontroll bor ske av effekter pa botten- och fiskfaunan bade vad galler artdiversitet och antal, tiden fOr 
aterkolonisation, m.m. Kontrollen bor ske f6re och efter sanduttaget. Grumling bor kontrolleras genom 
matning av halten suspenderade amnen, f6re, under och efter sanduttag. Lampliga kontrollpunkter bor 
inga i kontrollprogrammet och halterna ska redovisas till tillsynsmyndigheten. 

Lansstyrelsen i Skane 1dn 

Lansstyrelsen har motsatt sig bifall till ansokan och anf6rt bl.a. f6ljande. 

Planfdrhallanden och hushallningsbestammelserna 

Hushallningsbestammelserna i 3 och 4 kap. miljobalken ar en viktig grund f6r bedomning av s6kt 
atgard. I ansokan redovisas inte hur atgarden f6rhaller sig till ber6rda kommuners 6versiktsplanering. I 
nulaget ar kommunemas Sversiktsplaner otydliga vad galler anvandningen av berort haysomrade. 
Samtidigt har bade Hoganas kommun och Helsingborgs kommun i sina gallande oversiktsplaner 
bekraftat da befintliga hushallningsbestammelser och riksintressen. I Hoganas kommuns gallande 
6versiktsplan och i utstallningshandlingen fran 2016 lyfts saval naturvarden sour yrkesfiske och 
fritidsfiske fram sour viktiga fragor f6r kommunen och i utstallningshandlingen ar ett av 
stallningstagandena f6r inre Skalderviken att taktverksamhet inte bor medges. 
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En sandtakt inom det aktuella omradet, sarskilt under den fdreslagna perioden, riskerar att kort- och 
langsiktigt negativt paverka det aterstaende smaskaliga kustfisket i omradet. Enligt 3 kap. 5 § 
miljobalken ska vattenomraden som har betydelse f6r yrkesfisket sa langt som mojligt skyddas mot 
atgarder som patagligt kan fdrsvara naringens bedrivande. 

For narvarande finns det inte nagra marina omraden utpelcade enligt 3 kap. 7 § miljobalken. I SGUs 
uppdrag enligt regleringsbrevet 2016 f6reslas fyra omraden dar hallbar utvinning av marin sand skulle 
kunna inledas. Tva av dessa omraden ar belagna i Skane, "Sandflyttan i sodra Oresund" och 
"Sandhammars bank" pa sydkusten. I SGUs rapport Forutsattningar for utvinning av marin sand och 
grus i Sverige (2017) redovisas ekologiska kriterier for hallbart uttag av sand och grus. Kriterierna ska to 
hansyn till omraden med kanda naturvarden och Natura 2000-omraden samt undvika den fotiska zonen. 
Med hansyn till att inget omrade f6r sandtakt ar fdreslaget som lampligt i Skalderviken och att den sokta 
takten numera ligger i ett utpekat Natura 2000-omrade, ar fdreslagen atgard olamplig. 

I arendet saknas en motivering till att utvinning av sand ar f6renlig med riksintresset hogexploaterad 
kust. De undantag som (inns i 4 kap. 2-6 §§ miljobalken innebar att bestammelsema inte utgor hinder 
for utvecklingen av befintliga tatorter eller av det lokala naringslivet eller f6r utfdrandet av anlaggningar 
som behovs for totalfdrsvaret. Om det finns sarskilda skal utgor bestammelserna heller inte hinder for 
anlaggningar for utvinning av sadana fyndigheter av amnen eller material som ayses i 3 kap. 7 § andra 
stycket miljobalken. Angelholms kommun har inte visat att fdreslagen sandutvinning omfattas av dessa 
undantag. Ldnsstyrelsen anser darfdr att sandutvinningen inte ar f6renlig med 4 kap. 4 § miljobalken, 
eftersom natur- och kulturvarden patagligt kan skadas. 

Allmdnt om Natura 2000 m. m. 

Det sokta omradet ligger numera inom Natura 2000-omradet "Nordvastra Skanes haysomrade". Det har 
inte redovisats vilken paverkan atgarden har pa Natura 2000-omradet, dess naturtypsklassade naturtyper, 
sandbankar och rev, eller pa de vaxt- och djurarter som har en koppling till Natura 2000-omradet. 
Lansstyrelsen konstaterar att Angelholms kommun instammer i lansstyrelsens bedomning att den sokta 
verksamheten behover tillstandsprovas med ayseende pa Natura 2000 och att det ska goras i samband 
med tillstandsprovningen enligt miljobalken. Provningen ska fdregas av samrad enligt 6 kap. 
miljobalken. 

Angelholms kommun anger att det inte f6religger nagot formellt hinder mot att tillstand medges da det 
inte har tagits fram nagon bevarandeplan f6r omradet. Delta ar felaktigt. I en bevarandeplan f6r ett 
Natura 2000-omrade finns inte nagra f6reskrifter som anger vad man far eller inte far gora. For de 
omraden som saknar en bevarandeplan, kommer en bedomning att behova goras av hur verksamheten 
eller atgarden i varje enskilt fall kommer att paverka att gynnsam bevarandestatus uppratthalls. I 
aysaknad av bevarandeplaner kan de art- och naturtypsvisa vagledningarna ge vagledning. Aven i 
omraden med andra omradesskydd kan bevarandeplanen ge annat besked an t.ex. skotselplanen, 
eftersom alla Natura 2000-varden kanske inte ar beaktade i aldre beslut. B2da dokumenten galler da 
parallellt, men hanterar olika fragor. Bevarandeplanen svarar pa fragor om vad som t.ex. ar kansligt i 
omradet, vilket kan ha betydelse i en Natura 2000-tillstandsprovning, medan fdreskriftema i 
reservatsbeslutet avgor om en dispens behover sokas. 

Enligt lansstyrelsens bedomning ar sandsugning, dvs. bortfdrande av bottensubstrat och eventuellt 
substratbildande vegetation och fauna, en sadan atgard som typiskt sett medfdr skada pa de naturvarden 
som Natura 2000-omradet ar till f6r att skydda. Paverkan fran sandutvinningen sker pa bottensubstrat 
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och habitat och darmed pa de organismgrupper som ar beroende av denna livsmilj6 for bl.a. foda och 
skydd. I Skalderviken och angransande omraden finns flera Natura 2000-omraden och naturreservat vars 
h6ga naturvarden ar beroende av den produktion som bottnarna ger. T.ex. kan vad en art titer under aret 
skilja sig beroende pa vilken fodoresurs som finns tillganglig och vilken kvalitet den har. Delta kan 
innebara att en art "titer sig igenom" ett st6rre omrade och att varje mindre delomrade i Skalderviken 
med den resurs den kan erbjuda, dar och da, ar avg6rande for om en art t.ex. kan 6vervintra i omradet. 
En negativ paverkan i ett ytmassigt begransat omrade kan darfor medfdra stor skada pa hela 
naringsvaven i ett betydligt st6rre omrade genom att pa olika salt sla ut avg6rande resurser. 
Verkligheten ar dock mer komplex an sa, genom att paverkan inte bara sker direkt genom sjalva 
sandtakten, utan det finns aven andra parametrar som buller, sedimentspridning, sj6fart m.m. 

Angelholms kommun anser att den planerade taktverksamheten inte medfdr nagon skada pa omradet 
gallande vegetation. Det bar endast genomfdrts bottenunders6kningar pa tva provplatser inom det 
planerade uttagsomradet (samt tva punkter utanfdr). Detta ar inte tillrackligt med tanke pa omradets 
storlek. Det finns heller inte nagra provpunkter i den bstra delen av planerat uttagsomrade, vilket ar en 
stor brist. 20 st. droppvideopunkter har genomfdrts, men vilka av dessa som ligger inom planerat 
uttagsomrade framgar inte. Kommunen anger att omradet ar homogent, men inte vad delta grundas pa. 
For att lansstyrelsen ska kunna g6ra en bedbmning i arendet och i en kommande Natura 2000-prbvning, 
beh6vs det ytterligare provpunkter. 

Sarskilt om naturtyper 

Omradet "Nordvastra Skanes haysomrade" saknar an sa lange bevarandeplan, men i samradshandlingen 
som lag till grund for bildandet av Natura 2000-omradet, beskrivs ravaruutvinning som en negativ 
paverkansfaktor for bottnarna bl.a. beroende pa undervattensbuller och ekosystemfdrandringar. Av 
rapporten Sedimentdynamik i Skalderviken framgar att en st6rre andel av bottnen inom omradet kan 
hamna under sprangskiktet. De bottnar som till fdljd av taktverksamheten kommer att vara belagna 
under sprangskiktet far en 6kad risk att drabbas av syrebrist om d6tt vaxtmaterial ansamlas i uppkomna 
fordjupningar. En sadan paverkan kan patagligt skada bottnarnas naturvarden, sarskilt ayseende fisk och 
bottenfauna, men aven for sjofagel och tumlare. 

I nara anslutning till taktomradet finns s6derut ett haysomrade som ar skyddat som naturreservat, 
"Jonstorp-Vegeans mynning". Det ingar aven i Natura 2000-natverket enligt art- och habitatdirektivet 
("Jonstorp-Vegeans mynning") och enligt fageldirektivet ("Skalderviken"). Det ingar aven i den 
internationella vatmarkskonventionen Ramsar p.g.a. omradets betydelse for fagellivet. Detta skyddade 
omrade har stor betydelse for fagellivet under hela aret som livsmilj6, for hackning, rastning, 
6vervintring och f6dos6ksmilj6. De grunda bottnarna ar ocksa viktiga uppvaxt- och f6dos6ksmilj6er for 
flera flskarter, t.ex. sill, flatfisk och torsk. Knubbsal uppehaller sig inom detta reservat We for vila och 
f6dos6k. Med stbrsta sannolikhet nyttjar den aven 6vriga delar av Skalderviken. Studier visar 
knubbsalen fdredrar att leta foda i anslutning till vegetationsfria, grunda mjukbottnar och att olika 
flatfiskar markant dominerar fddovalet. 

Omradet innehaller aven Natura 2000-naturtyper som t.ex. rev, sublittorala sandbankar med och utan 
vegetation. Pa vissa stallen utg6rs vegetationen av algrasangar. Pa grund av omradets exponerade lage, 
ar algrasangarna glesa. Dar finns aven naturtyperna ler- och sandbottnar som blottas vid lagvatten och 
flera olika dynhabitat samt driftvallar. Den del av det skyddade omradet som ingar i Natura 2000 har 
basinventerats, men naturreservatet ar st6rre och nar ut pa djupare vatten (drygt sju m) och denna del har 
inte inventerats med ayseende pa livsmiljber savitt lansstyrelsen kanner till. Det ar inte uteslutet att en 
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inventering skulle visa att har finns livsmiljoer upptagna pa exempelvis Helcoms hotlista. Omradet ar 
aven upptaget i Helcoms natverk Ever Marine Protected Areas. 

Angelholms kommun anger att sandbankar och revlar ska skilja sig topografiskt at och att omradet 
darf6r inte har nagra naturtypsklassade ytor. Lansstyrelsen delar inte denna uppfattning, utan anser att 
sublittorala sandbankar kan slutta upp mot en fastlandsstrand (se promemorian StdUningstagande for 
tolkning av marina habitaten — framfor allt sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170) som tagits 
fram av lansstyrelsen tillsammans med Lansstyrelsen i Hallands lan respektive Vastra G6talands lan. 

Utvinningen av sand och dess mbjliga paverkan pa sandtransport i Skalderviken gar emot We syftet 
med bildande av naturreservatet och bevarandemal som finns f6r Natura 2000-omradena i s6dra 
Skalderviken. Om en sandtakt i ett naromrade innebar en 6kad transport fran eller till detta skyddade 
omrade, kan det patagligt skada omradets bevarandevarden bade vad galler naturtyper, djurliv knutna till 
bottnarna och det fagelliv som ar knutet till dessa milj6er f6r f6dos6k, uppvaxt, 6vervintring och 
rastning. "Jonstorp-Vegeans mynning" och "Skalderviken" har bevarandeplaner som (inns upptagna i 
referenslistan i MKBn. 

Sarskilt om tumlare 

Betraffande de omraden som AquaBiota pekade ut i sin rapport Skyddsvdrda omraden fdr tumlare 
(2016), visar dessa endast den minsta yta inom vilken forskarna, med en modell dar r6relsem6nstret fran 
96 markta djur anvants, beraknar att 30 procent av de markta djuren vistas inom en tremanadersperiod. 
Denna modellering har anvants for att fa fram karnomraden viktiga f6r att inratta omradesskydd. 
Utanf6r dessa karnomraden aterfinns dock, enligt samma modell, 70 procent av populationen, om an i 
mindre tathet. Omradenas betydelse f6r tumlare, sarskilt i haven runt Kullaberg, norra Oresund, Stora 
Middelgrund, Laholmsbukten och Skalderviken, st6ds aven av observationer av allmanhet inklusive 
yrkesfiskare samt lansstyrelsens egen personal. Darav lansstyrelsens f6rslag att inratta ett Natura 2000-
omrade dar tumlare ar ett av huvudfokusen. 

Tumlare finns i Skalderviken och i haysomradet utanf6r under hela aret. Sarskilt hog tumlartathet har 
omradet under mars-augusti. Lansstyrelsen har fatt muntliga rapporter om att tumlare ses langt in i 
Skalderviken, aven om koncentrationen 6kar langre vasterut. Parningsbeteende har observerats utanfdr 
Kullaberg och personal fran lansstyrelsen har aven rapporterat att de sett unga kalvar, ner till ett par 
dagar gamla. Det kan inte uteslutas att honor gar in till skyddade omraden som t.ex. vikar f6r att kalva, 
men lansstyrelsen kanner inte till att nagon observerat en faktisk kalvning i omradet. 

Enligt kompletterande uppgifter har nagra fa tumlare observerats inne i Skalderviken under tiden 
november till mars. Vad lansstyrelsen f6rstar grundas detta pa observationer som skickats in av 
allmanheten till Naturhistoriska riksmuseet eller till Artportalen. Lansstyrelsen misstanker att 
m6rkertalet kan vara stort da observationer gjorts dar folk vistas. Troligen ar antalet observatbrer aven 
fdrre pa vinterhalvaret, vilket innebar farre observationer under den tiden. Lansstyrelsen anser att det 
krays inventering med standardiserade metoder som speglar f6rhallandena under hela aret, for att man 
ska kunna dra slutsatser om hur manga tumlare det verkligen finns i omradet. For att fa ett tillfdrlitligt 
underlag krays att studien upprepas under minst tre ar och framf6r allt under den del av aret som man 
ayser att genomfdra atgarden. Angelholms kommun beh6ver utifran inventeringarna redog6ra f6r 
omradet dar tumlarna paverkas direkt av sjalva atgarden samt visa inom vilket omrade som man kan 
f6rvanta sig en beteendepaverkan pa tumlare orsakad av det buller som verksamheten innebar. 
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Det ar foretradesvis individer fran Balthayspopulationen som ror sig i omradet. Denna population raknas 
som sarbar. Tumlaren anvander sig av ekolokalisering for att kommunicera med varandra, leta foda och 
for att navigera. Den har en av djurvarldens basta horselformagor och ar darmed ocksa mycket kanslig 
for buller. Det faktum att omradet har tumlare under hela aret och sarskilt hog tathet infor kalvning, efter 
kalvning och under paining, gor omradet sarskilt viktigt for tumlarens reproduktion. Reproduktionen ar 
mycket energikravande for honorna, som ar draktiga under cirka do manader och har en diande kalv 
ungefar lika Lange. Eftersom honorna dessutom kan vara draktiga och ha en diande kalv samtidigt, ar 
tumlare for sin reproduktion och fortlevnad helt beroende av att det finns gott om foda. Balthays-
populationen antas av forskare ha en sarskild anpassning till att leta foda knuten till haysbotten. Det ar 
den nedatriktade nosen som tyder pa detta, vilket paverkar hur tumlaren kan rikta sitt ekolod. 
Sandsugning ar en verksamhet som paverkar tumlarens tillgang till foda, bada direkt genom att Wan 
minskar och att fodosoksomraden minskar (habitatforlust), men ocksa genom att skapa buller. Buller i 
haysmiljon paverkar tumlarens mojligheter att hitta foda, kommunicera med varandra och lokalisera 
fiskeredskap, vilket innebar en okad risk att drunkna som bifangst. 

Enligt ASCOBANS (mellanstatlig overenskommelse om bevarandet av smavalar i Ostersjon, 
Nordostatlanten, Irlandska sjon och Nordsjon) ar forlust av habitat ett av flera hot mot tumlare. I 
ASCOBANS atgardsplan (2012) for den aktuella tumlarpopulationen ar en rekommenderad atgard for 
medlemslanderna att restaurera och bevara tumlarens habitat och kvaliteten pa dessa. Populationen har 
sin utbredning i ett omrade som redan nu ar starkt paverkat av exploatering genom fiske, sjofart, 
infrastrukturanlaggningar, buller, fororeningar och redan pagaende materialutvinning, varfor sandtakt 
knappast gynnar arten. 

Angelholms kommun havdar att fartygstrafik inte forefaller hindra tumlares fortlevnad, fodosok eller 
uppfodande. Det finns dock forskning som visar att sa dr fallet. Fodotillgangen kan vara sa rik i ett 
omrade att det ar vart stressen for en tumlare att stanna kvar och trots allt utsattas for buller. Delta ar 
dock inte ett argument for att bidra med ytterligare negativ paverkan pa tumlare i ett av deras viktigaste 
karnomraden genom att oka habitatforstorelse, minska fodotillgang och oka buller och fartygstrafik. 

Angelholms kommun har visat ljudnivaer vid muddring. Det framgar dock inte om det ar medelvarden 
som visas och om det darfdr finns kraftigare toppar med storre risk for negativ paverkan pa bl.a. 
tumlares horsel. Sokanden anger att buller med potentiell st6ming pa tumlares fodosok ar mycket 
hogfrekvent (mellan 110 och 1501cHz) och drar sedan slutsatsen att eventuell st6ming pa fodosok bara 
kan ske i muddringsfartygets omedelbara narhet. Lansstyrelsen vill papeka att aven om det ar sa att 
endast buller pa samma frekvenser som tumlamas signaler kan maskera, paverkas tumlama 
beteendemassigt genom att fly undan buller inom hela sitt horselintervall om bullret overskrider 
horseltroskeln med cirka 40-50 dB. Storning har relaterats till buller vid 16 kHz (frekvensen vald p.g.a. 
tekniska begransningar) och man fann en kraftig paverkan om bullret overskred 96 dB. 

Lansstyrelsen ifragasatter vidare de atgarder som kommunen foreslar for att minska paverkan pa tumlare 
i omradet. Sa kallade pingers ar per definition en metod for att skramma bort tumlare fran ett omrade. 
De skyddar tumlaren fran att bifangas i nat, men anvandandet av dem leder till ytterligare habitatforlust 
och stress i och med att djuren skrams ivag. I detta fallet kan anvandandet av pingers ses som en 
obefogad atgard, eftersom buller fran sandutvinningen i sig troligen inte leder till risk for fysiologisk 
skada. Skada sker framst genom habitatforlust, beteendepaverkan, paverkan pa fodotillgang, okat buller 
i haysmiljon etc. 
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Torsk och tumlare har till stor del overlappande fdda. Tumlare titer aven smatorsk. Man har funnit att 
viktmassigt ar torsk den viktigaste fddan hos tumlare i vastra Ostersjbn och Oresund under tumlarnas 
hogdensitetsperiod. Under lagdensitetsperioden var torsk och sill lika viktiga. Antalsmassigt dominerar 
s.k. gobider, vilket borde innebara att tumlare agnar en stor del av sin tid at att jaga dem. Men savitt 
lansstyrelsen kanner till, saknas det information om gobidfdrekomst i MKBn. Bade malarter for det 
svenska yrkesfisket och individstorleken pa dessa arter sammanfaller inte alltid med tumlares fddoval. 
Oaysett vad sour ar anledningen till att Balthayspopulationens nos ar mer nedatriktad an ovriga 
tumlarpopulationer i svenska vatten, ar tumlarens utbredning tatt knuten till deras fdda och till att de titer 
mycket bottenlevande fisk (smatorsk och gobider) samt periodvis aven en del pelagisk fisk. 

Sarskilt om sjofagel 

Ett betydande antal av rastande/overvintrande tinder, sasom blasand, knipa, ejder (sarbar) m.fl., firms i 
omradet. Skalderviken ar en av landets viktigaste overvintringslokaler for sjSorre och svarta (nara 
hotad) och anvands av ejder under hela aret. Ldget for svarta ar oroande och arten kommer att bli 
fdremal for en "single-species action plan" inom AEWA (African European Waterfowl Agreement). 
Tillsammans med Laholmsbukten ar Skalderviken det viktigaste vinteromradet for svarta och sjoorre i 
Sverige och den kan ofta ses i flera tusental individer i bada haysomradena. For svarta utgor dessa bada 
haysomraden sa viktiga overvintringsomraden, att de ar av internationell betydelse nastan varje ar. 
Gransvardet for internationell betydelse (1 %-kriteriet enligt vatmarkskonventionen [Ramsar]) ar enligt 
Wetlands Internationals Waterbird Population Estimates 4 500 for svarta och 5 500 for sjoorre. Sjoorre 
och svarta ar musselatare och paverkas darfdr direkt genom att man graver bort deras fdda. 

Lansstyrelsen noterar att inga atgarder fdreslas fdr att minska paverkan pa omradets sjofagel, vilket ar 
en brist. Angelholms kommun anger t.ex. att sandutvinningen behover ske pa ren sandbotten, alltsa 
sandbotten huvudsakligen fri fran vegetation eller andra strukturer sa som musselbankar. Det ar dock 
inte endast blamusslor som fungerar som djurfdda. Sjoorre och svarta ar musselatare som lever av bl.a. 
hjart- och ostersjomusslor och dessa bildar inte rev, utan lever nedgravda i sandbottnen. Faglarna titer 

o avertandra typer av ryggradslosa djur som haysborstmaskar och kraftdjur, som aven de lever pa 
sandbotten. Det kan ifragasattas vad det far fdr konsekvenser fdr dessa overvintrande arter om de blir 
stSrda och inte kan hitta fdda inne i Skalderviken p.g.a. sandutvinning vintertid. Pastaendet att paverkan 
pa bottnen skulle vara reversibel ar ytterst tveksam, eftersom det enligt rapporten Sedimentdynamik i 
Skalderviken kan bli andrade stromfdrhallanden, andrad salthalt, temperatur och syrehalt (om mer av 
botten hamnar under sprangskiktet), andrad kornstorlek pa sanden, okad sarbarhet fdr extrema stormar, 
andrad sandtransport i viken osv. Att ett nytt naturtillstand intrader ar enligt lansstyrelsen inte detsamma 
som att omradet blir aterstallt efter ayslutad verksamhet. 

Behovet av strandfodring i Angelholm 

Lansstyrelsen ar val medveten om de problem som Angelholms kommun bar upplevt i samband med 
kraftiga stormar som sammanfallit med hog haysniva vid fem tillfdllen sedan 2011. Lansstyrelsen ar 
ocksa medveten om att SGU och SGI har bedomt omradet som en strand med betydande erosion 
respektive att omradet vid Haysbaden ar ett omrade med hog sarbarhet fdr bakomliggande 
samhallsviktig verksamhet. Lansstyrelsen uppfattar det ocksa som att Angelholms kommun ser klitterna 
i sig som ett varde som inte ska paverkas, da dessa har hoga rekreationsvarden och ger trygghet fdr 
bakomliggande bebyggelse och infrastruktur. Alternativet att lata klitterna eroderas och att en successiv 
naturlig tillfdrsel av material sker till grunda bottnar efter stormar och till Njd av stigande 
medelvattenniva, kan ocksa ses som ett rimligt alternativ enligt lansstyrelsen, sa Hinge allvarliga 
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samhallsvarden inte ar hotade. Eftersom det fines en hel del sand mellan bebyggelse och hav (318 m3  
per m strand), ar troligtvis inte bebyggelsen akut hotad har mer an i specifika lagpunkter dar genombrott 
kan ske. Insatser bor darf6r i fdrsta hand ske i anslutning till dessa punkter. En retratt av klitterna dar det 
ar mojligt gynnar naturliga processer och innebar ocksa en robust losning som ar motstandskraftig och 
anpassningsbar aven nar haysnivan andras utan att aventyra befintliga natur- och kulturvarden. Det 
positiva vardet f6r rekreation och som skydd mot akuta vaderhandelser, overvager inte den risk f6r 
skada som takten kan innebara. 

Uppgifter saknas om hur mycket sand som kan transporteras bort vid enstaka stormtillfallen (akut 
erosion) i Skalderviken. For att kunna satta mangden sand i dynerna i relation till vad en enstaka storm 
kan innebara, kan jamf6relse goras med Ahuskusten. I anslutning till Aspet bedoms den akuta erosionen 
avlagsna cirka 10 m3  sand per lopmeter langs med stranden under en situation med hart vader. De akuta 
handelser som DHI:s berakningar representerar ar en typisk arshandelse och en handelse med det hogsta 
vattenstandet. Aven om f6rhallandena inte ar exakt likadana i Skalderviken, ar siffran rimligtvis i 
samma storleksordning. Med andra ord skulle det kravas ett stort antal stormar i f6ljd for att skyddet f6r 
bebyggelsen i form av att dynerna skulle eroderas bort, da det enligt lansstyrelsens berakningar fines 
cirka 300 m3  sand per lopmeter mellan strandlinjen och bebyggelsen bade i Haysbaden och i 
Vejbystrand. Eftersom stranden gradvis byggs upp igen under perioder av lugnt vader, ar det inte 
sarskilt sannolikt att tillfalliga stormar skulle erodera bort klitterna inom en greppbar tidshorisont. 

Lansstyrelsen delar vidare inte Swecos bedomning om hur SGUs och SGIs material ska tolkas. SGU 
klassificerar visserligen erosionsf6rhallandena i anslutning till Haysbaden som betydande erosion. Vid 
Vejbystrand ar erosionsf6rhallandena sadana att stranden i huvudsak ar i balans. Samtidigt firms i SGUs 
projekt Skanestrand ett kartlager som visar att strandlinjen ar ofMindrad sedan 1940-talet, med 
undantag av en liten stracka dar stranden dragit sig tillbaka nagot narmast Skaldervikens hamn. SGUs 
rapport (Malmberg Persson m.fl., 2016) beskriver att laget i Skalderviken ar mycket skyddat med 
ayseende pa sedimenttransport Tangs stranden dar Kullaberg och Bjarehalvon utgor rejala 
skyddsbarriarer. Det fines darf6r anledning att betrakta det inre av Skalderviken som ett slutet system 
nar det galler sedimenttransport. Den erosion som sker efter stormar innebar saledes att sanden tillfdlligt 
omf6rdelas, men finns kvar inom systemet. SGIs kustsarbarhetsindex ar ett f6renklat kartverktyg som 
beskriver f6rutsattningar f6r erosion baserat pa bl.a. jordart och samhallsvarden som inbegriper vagar 
och bebyggelse. Ett sadant index ar darf6r inte relevant att anvanda sig av f6r att bedoma vardet av 
strandfodring. 

Resonemangen i rapporten Verktygfor sandvolymer och erosionskanslighet har inte utgjort underlag f6r 
lansstyrelsens bedomning i detta arende. Lansstyrelsens jamfdrelse visar dock att det i data fran 2017 
finns mer sand inom omradet an vad det gjorde 2010. Med hansyn till att data har olika upplosning f6r 
de olika artalen, kan slutsatsen dras att mangden sand inom omradet inte har f6randrats namnvart mellan 
scanningarna 2010 och 2017. Aven om Angelholms kommun har aterf6rt sand till dynerna under denna 
period, har den aterf6rda sanden sitt ursprung i det absoluta naromradet och har inte gaff f6rlorad ut i 
havet. Sanden skulle sannolikt to aterf6rts tids nog genom naturliga processer. Detta stodjer ytterligare 
lansstyrelsens bedomning att bebyggelsen inte ar direkt hotad av erosion. 

Nar det galler risk f6r kustoversvamningar publicerade Myndigheten f6r samhallsskydd och beredskap i 
januari 2018 rapporten Oversyn av omraden med betydande oversvamningsrisk (jfr aven f6rordningen 
[2009:956] om oversvamningsrisker). Totalt har 25 omraden identifierats och Angelholm ar inte ett av 
dem. Om Angelholms kommun ayser att arbeta med att skydda bebyggelse och infrastruktur bakom 

o klitterna, kan det finnas anledning att i stallet fokusera pa oversvamningsproblematiken fran Ronnea i 

BILAGA 14



SGU 	 Sid 23 (36) 

Sveriges geologiska unders6kning 

kombination med hdga haysnivaer, sa att vattnet inte ska bryta igenom "bakifran" i anslutning till 
anlagd vall Tangs R6nnea. 

Nar det galler strandfodring som en ldsning pa langre sikt kan lansstyrelsen se att det (inns principiella 
tveksamheter. Tillgangen pa sand ar begransad i naromradet och Hera kommuner visar intresse for 
strandfodring. Sand ar ocksh en efterfragad ravara f6r andra andamal. En 6kad efterfragan av en 
begransad resurs leder till dkade kostnader. Ovriga samhallsnyttor som att bevara och skydda marina 
miljder och fiskproduktion samt fiske har inte awagts tillrackligt mot de skador som en storskalig 
sandtakt f6r att skydda Skanes strander kan ge upphov till. I ett scenario som stracker sig langre fram an 
till 2100, kan haysnivan komma att stiga flera meter. Det ar rimligt att det (inns en brytpunkt f6r vid 
vilken haysniva det inte langre ar fdrsvarbart ur ekonomisk eller ekologisk synpunkt att strandfodra. Ur 
detta perspektiv kan det vara motiverat att ifragasatta om det ar fdrsvarbart att pabdrja strandfodring f6r 
att skydda bebyggelse under en begransad tid. 

H6ganas kommun. 

H6ganas kommun har motsatt sig bifall till ans6kan och anf6rt bl.a. f6ljande. 

I ansokan uttalas att da sanden inom det sdkta utvinningsomradet harstammar fran stranderna i 
Angelholm, ar utvinningen fdrenlig med hushallningsprincipen, da sand som eroderats aterf6rs till 
strandomradena. Det (inns inte nagot st6d f6r detta pastaende. Strax s6der om uttagsomradet ligger 
naturreservatet "Jonstorp-Vegea mynning", i stora delar aven Natura 2000-omrade, som omfattar botten 
ned till sex m djup. Att inte uttaget paverkar det skyddade omradet motiverar Angelholms kommun med 
att uttaget sker djupare an sex m, vilket ses som den nedre gransen f6r kustsandens interna omsattning. 
Normalt r6r sig sanden utmed kusten inom +2/-5 m sett fran haysnivan. Det ska fdrstas som att sand pa 
djupare vatten inte ar tillganglig f6r uppbyggnad av kusten, men det motsager inte att ett uttag djupare 
kan komma att kompensera sig genom 6kad erosion och sandf6rlust pa grundare vatten. Allt hanger 
ihop och kommunicerar. Fdreslaget uttagsomrade ligger fdr nara kusten. 

Uttagsomradet ber6r omradena 004 (grundbottnar i inre Skalderviken ned till do m) och delvis 005 
(Skaldervikens djupare delar) i f6rslag till reviderad naturvardsplan 2017-2026. I f6rslag till OP 2030 
sags att marin bottentakt inte ska ske inom omrade 004. Uttagsomradet ar inte ett av de mbjliga 
omradena i Sverige fdr utvinning av marin sand och grus enligt SGUs rapport. 

Det hanvisas ett flertal ganger till att Angelholms kommun kommer att f6rlora strand om uttaget inte 
tillats. Det uppfattas som f6rlust, men hav och kust fdrsdker alltid uppratthalla en balans. Nuvarande 
klitter fran Angelholm och s6derut har en brant profil som ar onormal, varf6r vind- och hayserosion 
sdker jamna ut denna. Erosionen kommer darf6r resultera i en lagre dyn som vaxer inat land efterhand 
som haysnivan stiger. Med dynen f6ljer sandstranden. Det som staller till det, ar den bebyggelse som 
kommit till bakom klitterna sedan 1960-talet, pa lag f.d. sankmark. Risken f6r dversvamning har 
medf6rt att en vall med pump har byggts utmed R6nnea. Risk finns f6r genombrott i dynen och den 
risken bed6ms 6ka med tiden successivt som havet stiger. Sand ar ett latteroderat material, varf6r det 
over tid kommer att kravas aterkommande och 6kande sanduttag i havet. Aktuell ansokan ayser cirka 10 
procent av tillganglig volym och med f6rvantad klimatandring med hayshdjning a 0,8-1 m till 2100 
kommer atskilligt mer att beh6va tas ut, om ens uttagsomradet racker till. En del av erosionen ar avert ett 
resultat av pirarmarna vid R6nneAs utlopp. I f6rsta hand b6r dessa korrigeras. 

Da sandbanken bedoms vara av gammalt datum och transportbotten, ar resursen andlig sett i manskligt 
perspektiv. Prdvningen av s6kt uttag beh6ver ses utifran framtidsperspektivet att behovet kommer att 
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fdranleda aterkommande och 6kande sanduttag i havet. Ansbkt uttag ska ddrfdr inte ses som ringa. 
Sandtakten kan komma att paverka 1-16ganas kommun och kustreservatet Jonstorp-Vegea negativt, 
genom att uttaget kompenserar sig genom 6kad kust- och haysbottenerosion. Redan i dag har 116ganas 
kommun stora erosionsproblem vid Jonstorp, i dynerna vid Farhult och R6nnen, och man vet inte vad 
som hant och hander med bottenprofilen under haysytan. 

Angelholms kommuns bem6tande och kompletteringar bygger pa principen att sand inom +2 m6h ned 
till -5 m utgbr en helhet, dar sand omfdrdelas kontinuerligt, en stranddynamik. Principen i sig ar ratt pa 
sa satt att sand ned till fern m djup kan aterforas till stranden genom naturliga processer. Men det ar inte 
nagot svar pa 1-16ganas kommuns fraga. Farhagan bestar i att uttag av sand st6r den naturliga 
dynamiken. Ett uttag kan ddrfdr komma att kompensera sig genom att sand omfdrdelas successivt fran 
grundare vatten ut till djupare vatten an fern m, och darmed fdrloras. Det kan leda till minskad 
sandfdrekomst utmed kusten, med 6kad erosion som fdljd. 

Om ans6kan beviljas, b6r tillstandet villkoras med att s6kanden arligen mater in och analyserar 
eventuella forandringar av strandprofilen inom hela naturreservatet Jonstorp-Vegea mynning, 
tillsammans med batymetriska matningar av haysomradet. Det ar viktigt att det sker i god tid finnan 
eventuellt sanduttag och darefter upp till do ar efter senaste uttaget. 

Helsingborgs kommun, milj6namnden 

I underlaget har en modellering gjorts for att fa en bild av sandtransportsystemet i Skalderviken och for 
att fa en uppfattning om vart sanden fran stranderna tar vagen. Modellen visar att det, i det utpekade 
uttagsomradet, verkar ansamlas sand som kommer fran stranderna, men att denna botten ar en s.k. 
transportbotten, dvs. att sanden ar under fdrflyttning. Att starta ett st6rre sanduttag i ett kustnara 
haysomrade med endast transportbottnar innebar att man riskerar skapa obalans i det dynamiska 
sandtransportsystemet. 

De redovisade berakningarna for transporten av sand i omradet och konselcvenserna av ett uttag ar inte 
tillrackliga, da berakningarna endast gjorts pa vad en aysankning av bottnen i uttagsomradet innebar och 
inte inkluderar vad som hander med sandtransporten i kringliggande omraden. Det skulle t.ex. kunna 
leda till att andra omraden inte fdrses med sand i samma utstrackning som i dag eller att sand fran 
kringliggande omraden b6rjar r6ra sig in i omradet for uttaget. Likasa saknas en berakning av hur snabbt 
sanden fylls pa i omradet, vilket ar viktigt for att fdrsta konsekvensen Ever tid av uttaget i Helsingborgs 
haysomrade. Modellerna ar saledes otillrackliga for att veta hur Helsingborgs kustomrade kommer att 
paverkas och beh6ver darfdr kompletteras. 

Strandfodring ar principiellt en tveksam l6sning pa stranderosionsproblem. Atgarden uppfyller inte 
syftet med att pabbrja en klimatanpassning av Angelholms strander, sa som det uttrycks i Angelholms 
kommun 6versiktsplan. Sett Ever tid, visar SGU att erosionen i ett 100-arsperspelctiv ar i jamvikt Tangs 
Haysbaden och Vejbystrand och utifran den bedbmningen (inns inte nagot akut behov av atgarder. 
Fragan b6r hanteras i ett mer langsiktigt perspektiv an de do ar som modelleringen for effekten av 
sanduttaget omfattar. For att utreda hur Helsingborgs lcust kommer att paverkas, bbr MKBn 
kompletteras med scenarion for langtidspaverkan av aterkommande sanduttag. 

Helsingborgs kommun, stadsbyggnadsnamnden 

Namnden ar medveten om stranders betydelse for rekreation och naturvarden samt f6r 
6versvamningsskydd och klimatanpassning. Erosion och/eller klimatpaverkan ar vidare ett problem pa 
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en del platser sour behover atgardas, eventuellt genom strandfodring och/eller sandpafdring. Det saknas 
dock tillrackligt underlag i ansokan for att kunna to stallning till konsekvenserna, varfdr komplettering 
behover ske. 

En forsta komplettering galler en helhetsbedomning av sanduttagets effekt pa hela Skalderviken. Uttag 
av sand pa ett stalle kan t.ex. leda till okad erosion eller minskad aysattning av sand i ett annat. Darfor 
efterlyses en beskrivning av den geografiska paverkan i ett storre perspektiv, dvs. hur uttag och andrade 
djupforhallanden paverkar bottnar och sanddynamik i hela Skdlderviken over tid. Kompletteringen 
behovs for att kunna bedoma uttagets paverkan pa Helsingborgs kust. 

Den andra kompletteringen ror en redogorelse for Angelholms kommuns syn pa strandernas utveckling 
och behovet av strandfodring i ett langre tidsperspektiv. Ansokan ayser en tioarsperiod, men det anges 
ocksa att kommunen bar en mer langsiktig syn pa verksamheten. Det framgar t.ex. att man ar medveten 
om att stranderosion historiskt bar varit ett problem och att problemet kommer att tillta med 
klimatfdrandringen. Ansokan hanvisar till IPCC:s prognos om medelvattennivahojningen och namner 
att takten kan 6ka efter 2100. Man hanvisar ocksa till Bruuns lag, sour innebar att om inga atgarder 
vidtas, medfdr en haysnivahojning pa 1 m att strandlinjen backar 100 m. Ett av syftena med 
strandfodringen anges ocksa vara att paborja en klimatanpassning av Angelholms strander. Erosion, 
sandfodring och underhall av strander namns ocksa i utstallningsfdrslaget till ny Oversiktsplan 2035. 
Mot bakgrund av detta utgar namnden fran att det ar fraga om en langsiktig strandfodringsverksamhet 
och menar att Angelholms kommun i ansokan, aven om man i dag inte kanner till detaljerna, borde ange 
en langsiktig strategi for hur man ser pa strandernas utveckling och det framtida behovet av 
strandfodring och sanduttag. 

Ansokan och MKBn redovisar att alternativa uttagspunkter utretts och att det basta altemativet ar den nu 
yrkade uttagspunkten norr om Ronnen. Vidare anges att om tillstand inte medges, ayses sand importeras 
fran Danmark. Den importen ar visserligen inte tillstandspliktig, men mycket tveksam ur miljosynpunkt. 
Kommunerna i Nordvastra Skane och Oresundsregionen bor gemensamt verka for ett levande Oresund 
och for att stoppa den sandutvinning sour pagar pa danska sidan, sa Lange den gors med dagens stora 
paverkan pa den marina miljon. 

Helsingborgs kommun, kommunstyrelsen 

Helsingborgs kommun aystyrker inte bifall till ansokan. Angelholms kommun har dock inte 
kompletterat ansokan enligt de synpunkter sour framfdrt av miljonamnden och stadsbyggnadsnamnden i 
Helsingborgs kommun. Helsingborgs kommuns synpunkt angaende hur uttaget paverkar bottnar och 
sedimentdynamik i hela Skalderviken over tid, har Angelholms kommun bemott med att synpunkten 
saknar vetenskaplig grund da uttaget har fdrsumbar eller ingen paverkan pa erosion/deposition Tangs 
strandema. Angelholms kommun framfdr ocksa att sand pa storre djup (mer an fern m) inte ar en del av 
Skaldervikens sedimentbudget, vilket innebar att den inte transporteras in till grundare omraden. Detta 
har dock inte verifierats. Helsingborgs kommuns synpunkt aysag effekten av sanduttag med atfdljande 
sanddynamiska fdrandringar pa hela Skalderviken, inte bara inom uttagsomradet. Utan denna 
komplettering ar det inte mojligt att bedoma uttagets paverkan pa Helsingborgs kust. Som svar pa 
Helsingborgs kommuns synpunkt om Angelholms kommuns syn pa strandernas utveckling och 
underhall pa sikt, hanvisar sokanden till Policy for langsiktig och hallbar fdrvaltning av Angelholms 
strander pa kommunens hemsida. Ur denna kan utlasas att strandfodring ar den atgard som fdreslas pa 
Lang sikt, samt att strandfodring far upprepas med nagra ars mellanrum, vilket kan likstallas med vanligt 
underhall. 
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Angelholms kommuns bemotande och kompletteringar har i sak inte tillfdrt nagot nytt. Enligt 
Helsingborgs kommun ar det darfdr inte moiligt att to stallning i arendet. Kommunen tar inte stallning 
mot strandfodring som metod, utan anser att den raft utfdrd och pa raft plats ar en mojlig losning. 
Helsingborgs kommun anser samtidigt att kommunerna runt Skalderviken har alit att vinna pa att beslut 
om sanduttag i viken fattas pa basta mojliga grunder. Det forutsatter beslutsunderlag som tydligt visar 
pa effekterna inte bara lokalt och i nartid, utan ocksa for Skalderviken som helhet och pa langre silo. 
Detta ar viktigt inte minst da strandfodring ar en atgard som behover upprepas med jamna mellanrum 
och inte kan begransas till en engangsinsats eller en tioarsperiod, nagot som ocksa framgar av 
Angelholms kommuns policy for langsiktig och hallbar forvaltning av Angelholms strander. 

Angelholms kommuns bemotande av inkomna remissvar 

Angelholms kommun har bemott de yttranden som inkommit fran remissmyndigheterna och aven 
aberopat promemorior upprattade av Sweco Environment AB. Av bemotandena och promemoriorna 
framgar bl.a. fdljande. 

Allmdnt 

Kommunen vidhaller sitt yrkande om att fa moilighet att fordela uttagen under tre tillfdllen. Det firms en 
mycket liten risk for paverkan pa bl.a. tumlare, sarskilt som varje sanduttag endast kommer att paga 
under ett par veckor at gangen, dvs. som melt cirka sex till sju veckor under en tioarsperiod. Det ar 
vidare viktigt for kommunen att successivt med ett par ars mellamum kunna lagga ut sanden dar det som 
mest behovs, for att samtidigt kunna utreda nyttan och paverkan pa erosionen. Skulle dock SGU vid en 
samlad provning komma fram till att det endast ar mojligt att ge tillstand till ett uttag under 
tioarsperioden, accepterar kommunen det. 

Vad galler tidpunkten for nar sanduttagen bor kunna ske, har HaV foreslagit att de bor ske under 
perioden den 1 september t.o.m. den 31 december. Denna period ar vadermassigt direkt olamplig for 
sanduttag till hays. Det firms ocksa en risk for att en host- eller vinterstorm i nara anslutning till 
sandfodringen kan skada strandaysnittet innan detta stabiliserats, innebarande att nyttan med atgarden 
blir mindre. Av de utredningar som kommunen latit utfora, framgar att tumlaraktiviteten i Skalderviken 
ar som hogst under sommaren Ouni/juli), dock med viss aktivitet aven under sen var och host. Av denna 
anledning bedoms sen vinter eller tidig var som den mest lampliga tidpunkten for sanduttag bade vad 
galler risk for storning pa tumlarna, men ocksa med hanvisning till vaderfdrhallanden. Kommunen 
fdreslar darfdr att sanduttagen utfdrs under perioden den 1 januari t.o.m. den 30 april. 

Vid den awagning som ska goras enligt 3 b § kontinentalsockellagen, anser Angelholms kommun att 
den genom de utredningar som presenterats visat dels ett stort behov av den sand som kan utvinnas for 
erosionsskyddande atgarder utefter stranderna i Skalderviken, dels att uttagen kan ske utan att det 
kommer att forsamra livsbetingelserna for nagra djur- eller vaxtarter. En rad refererade undersokningar, 
vilka ayser storskaliga och langvariga taktverksamheter, visar att marin sandutvinning genom 
slapmuddring utgor en reversibel verksamhet. Tillrackliga skal fdreligger for att bifalla ansokan. 
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Sdrskilt om Natura 2000 

Det omrade sour ar aktuellt for sandutvinning utgbr till ytan cirka 1 procent av det aktuella Natura 2000-
omradets yta. Lansstyrelsen framf6r att sj6fagel titer bl.a. hjart- och 6stersj6musslor. Den 
marinbiologiska unders6kning som genomforts belyser f6rekomsten av dessa arter i 
sandutvinningsomradet. Ostersjomussla (Limecola balthica) har inte patraffats inom 
sandutvinningsomradet, daremot hjartmusslor (fam. Cardiidae). En jamf6relse kan goras med 
hjartmusself6rekomsten med en grundare lokal i Skalderviken med liknande bottenf6rhallanden ("ren" 
sandbotten), provtagen som uppf6ljning av Hallandsasprojektet 2012-2014. Generellt styrs bottenfaunan 
och musself6rekomsten i marina mjuka bottnar av djup- och saltf6rhallandena. Musselsamhallen har 
tydliga karaktarsarter f6r varje djupintervall och hjartmusself6rekomsten ar betydligt tatare i omraden 
mellan cirka 1,5 — 8 m djup. De hjartmusselarter som utg6r f6da f6r svarta och sjoorre ar karaktaristiska 
f6r detta djupintervall. Da sandutvinningsomradet uppvisar lag f6rekomst av hjartmusslor samt st6rre 
djup an det omrade f6r vilket jamf6relse g6rs, bedoms det grundare omradet (och andra liknande 
omraden) utgora betydligt viktigare och mer attraktiva f6doplatser f6r de aktuella fagelarterna. 

Lansstyrelsen framf6r att de kdrnomraden som pekats ut i rapporten Skyddsvdrda omraden for tumlare 
(AquaBiota, 2016) inte utgbr de enda omradena i vilka tumlare vistats. kngelholms kommun har tagit 
del av samtliga unders6kningar som gjorts ayseende tumlare i Skalderviken och samtliga dessa 
undersokningar ligger till grund f6r slutsatsema i kommunens bembtande. Lansstyrelsen framf6r ocksa 
att enligt ASCOBANS ar f6rlust av habitat ett av flera hot mot tumlare. Angelholms kommun har gjort 
bedomningen att eventuell st6ming fran den sokta verksamheten kommer att ske pa individniva, till 
skillnad frdn populationsniva, och att den verksamheten inte kommer att medf6ra f6rlust av habitat, utan 
endast en temporar storning. 

Lansstyrelsen har f6rtydligat att f6r Natura 2000-omraden som saknar bevarandeplan behover en 
bedomning goras av hur den ans6kta verksamheten kommer att paverka att gynnsam bevarandestatus 
uppratthalls. Angelholms kommun har gjort denna bedomning och dragit slutsatsen att gynnsam 
bevarandestatus inte kommer att paverkas i betydande omfattning och att det darf6r inte (inns nagon risk 
att den s6kta atgarden pa ett betydande salt kan paverka milj6n inom Natura. 2000-omradet. 

Lansstyrelsen framfdr att bedomningen av paverkan pa vegetation inom sandutvinningsomradet baseras 
pa for litet unders6kningsmaterial och anger att endast tva provpunkter ar belagna inom omradet och tvd 
strax utanf6r omradet. Dessa fyra punkter ayser bottenfaunaprovtagning. Darut6ver har det genomforts 
videoundersokningar pa 20 lokaler i och omkring sandutvinningsomradet, inom ramen f6r den 
marinbiologiska undersokningen. 13 av de 20 undersokta punkterna visade pa ren sandbotten. De 
sydvastra och syd6stra h8men av omradet visade pa st6rre inslag av block/sten. Har observerades aven 
vegetation i form av pa stenar sittande rodalger. De sydvastra och sydostra h6men av omradet ingar inte 
langre i det yrkade sandutvinningsomradet. Dartill bar bottenfotografering skett inom ramen f6r den 
maringeologiska unders6kningen. Vid kompletterande maringeologisk unders6kning under sommaren 
2017 genomf6rdes bottenfotografering i 23 punkter inom det yrkade sandutvinningsomradet. Av dessa 
uppvisar 20 punkter ingen vegetation, medan 3 punkter uppvisar spridda, lagvaxande alger. 

Behovet av strandfodring i Angelholm 

Lansstyrelsen star fast vid att bebyggelsen i anslutning till Haysbaden inte ar direkt hotad av 
erosionseffekter, mer an i anslutning till specifika lagpunkter i dynerna dar genombrott kan ske. 
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Lansstyrelsen framfor att kommunen i f6rsta hand ska satta in atgarder i dessa lagpunkter och anger 
uttryckligen att delta aven tidigare har varit lansstyrelsens hallning i fragan. Detta stammer dock inte, 
eftersom Lansstyrelsen tidigare f6relagt Angelholms kommun att soka tillstand f6r tidigare anmalda 
akuta och lokala aterstallningsatgarder vid Haysbaden och Vejbystrand. I f6relaggande den 29 januari 
2016 (dnr 525-33730-2015) framf6rs att lokal sandaterf6ring (alltsa att aterstalla skadade och f6rstarka 
svaga klitter lokalt) inte ar en hallbar meted och rekommenderas i stallet att naturliga eller naturlika 
f6rhallanden frarnkallas, alltsa strandfodring i enlighet med nu aktuell ansokan. Angelholms kommun 
har investerat stora summor i abetet med ansokan, efter att ha f6relagts att ans6ka om tillstand for den 
aktuella verksamheten av Lansstyrelsen. Kommunen finner det markligt att Lansstyrelsen nu ifragasatter 
behovet av atgarderna saval som metoden som Lansstyrelsen sjaly i sitt f6relaggande rekommenderat 
kommunen att soka tillstand f6r. 

Erosionstakten (akut erosion i samband med stormar) har pa senare hr varit aysevard. Sanddynerna 
utmed Angelholm och Vejbystrand har lidit sa stora skador att tillf6rsel av sand pa konstgjord vag 
(genom strandfodring) ar val motiverat och nodvandigt som atgard f6r att skydda befintlig bebyggelse 
och infrastruktur pa ett salt som framjar strandens naturliga ekosystemtjanster (oversvamnings- och 
erosionsskydd), utan att aventyra dess natur- och rekreationsvarden i 6vrigt. Arbetet med ovriga 
skyddsatgarder i det aktuella omradet (t.ex. utmed Ronnea) sker parallellt, men berbrs inte av denna 
ansokan. 

Lansstyrelsen framf6r att SGUs rapport (Malmberg Persson m.fl., 2016) beskriver att Skalderviken ar 
skyddad med ayseende pa sedimenttransport Tangs strandema, dar Kullaberg och Bjarehalvon utgSr 
rejala skyddsbarriarer och att det darf6r finns anledning att betrakta det inre av Skalderviken som ett 
slutet system nar det galler sedimenttransport. Aven om sa ar fallet, ar delar av Skaldervikens 
kuststracka utsatta f6r kraftig erosion. Aven om sanden stannar inom ett "slutet system", kan lokal 
erosion utg8ra ett stort problem. 

Skal for beslutet 

Fragan i drendet m.m. 

Angelholms kommun har ans6kt om tillstand enligt kontinentalsockellagen till uttag av totalt 340 000 
m3  sand inom allmant vattenomrade i Skalderviken. Sanden ayses anvandas f6r att motverka 
stranderosion vid Haysbaden och Vejbystrand och f6r att f6rhindra genombrott av sanddynerna med 
oversvamning som riskerar att paverka infrastrukturen. Fragan i arendet ar om Angelholms kommun ska 
meddelas det sokta tillstandet. 

Enligt SGUs bedomning ar den s8kta takten inte av sadan omfattning och karaktar att det ar regeringen 
som ska prova ansokan. Hartill kommer att varken Naturvardsverket eller HaV har begart att ansokan 
ska provas av regeringen. Darmed ar SGU behorig att prova ansokan Ofr 5 § femte stycket 
kontinentalsockelf6rordningen [1966:315]). 

SGUs provning i arendet begransar sig till om den sokta verksamheten ar f6renlig med bestammelsema i 
kontinentalsockellagen. Kontinentalsockellagen ar fran 1966 och grundar sig bl.a. pa FN:s konvention 
om kontinentalsockeln och Haysrattskonventionen. Lagens syfte ar att reglera statens ratt over 
kontinentalsockeln f6r statens utforskande och tillgodogorande av naturtillgangar. Aven om lagen 
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saledes inte ar nagon egentlig skyddslagstiftning, har Hera av miljbbalkens bestammelser, bl.a. de 
allmanna hansynsreglerna (jfr 2 kap.), gjorts tillampliga genom lagen. Det ska dock betonas att 
milj6balken ar parallellt tillamplig med kontinentalsockellagen (jfr t.ex. prop. 1997/98:90 s. 226 ff. och 
1-16gsta fdrvaltningsdomstolens avg6rande RA 1993 ref. 87), varfdr nu aktuell verksamhet ar 
tillstandspliktig aven enligt milj6balken. 

Utredningen i drendet 

123 § fdrsta stycket fdrvaltningslagen (2017:900) anges att en myndighet ska se till att ett arende blir 
utrett i den omfattning som Bess beskaffenhet kraver. 

Lansstyrelsen i Skane Ian, Helsingborgs kommun m.fl. har framfdrt ett antal invandningar vad galler 
underlaget i drendet. Mot bakgrund av de kompletteringar som Angelholms kommun inkommit med, 
anser SGU dock att utredningen i drendet ar tillracklig for en pr6vning av ans6kan. De otydligheter som 
trots allt fdreligger kan dock komma att beaktas vid bed6mningen t.ex. av om det (inns skal att begransa 
tillstandet och av vilka villkor som beh6ver faststallas (se vidare nedan). 

Tilldmplig reglering 

Av 3 a § kontinentalsockellagen — i dess lydelse fore den 1 januari 2018 — framgar bl.a. att vid pr6vning 
av tillstand att utvinna naturtillgangar fran kontinentalsockeln tillampas 2 kap. och 5 kap. 3 § 
miljobalken. Bestammelser om att tillstand krdvs for vissa verksamheter och atgdrder finns i 7 kap. 28 
a-29 b §§ milj6balken. Vid pr6vning av tillstand att utvinna naturtillgangar fran kontinentalsockeln 
tillampas dessutom 3 och 4 kap. milj6balken. 

Av 3 b § kontinentalsockellagen framgar bl.a. att vid pr6vning av tillstand till takt pa kontinentalsockeln 
av berg, sten, grus, sand, lera, ford eller andra jordarter ska behovet av det material som kan utvinnas 
vagas mot de skador pa djur- och vaxtlivet och pa milj6n i 6vrigt som tdkten kan befaras orsaka. 
Tillstand far inte lamnas till en takt om det kan befaras att den kommer att fdrsamra livsbetingelserna for 
nagon djur- eller vaxtart som ar hotad, sallsynt eller kraver hansyn av nagon annan anledning. 

15 § tredje stycket kontinentalsockelfdrordningen anges att ett beslut om tillstand ska galla f6r viss tid, 
h6gst do ar, och ayse ett visst omrade. I beslutet ska det anges i vilken omfattning sand, grus eller sten 
far tas samt de villkor som beh6vs f6r att i skalig omfattning tillgodose andra intressen sasom sj6farten, 
fisket och naturvarden eller som annars f6ranleds av bestammelserna i haysrattskonventionen. 

Tilldmplig reglering i 6vrigt aterfinns i fdrekommande fall under respektive aysnitt nedan. 

Miljdkonsekvensbeskrivning (MKB) 

Av 3 a § KSL — i dess lydelse fore den 1 januari 2018 (jfr 6vergangsbestammelserna 2 p. i SFS 
2017:957) — framgar att en milj6konsekvensbeskrivning ska inga i en ans6kan om tillstand att utvinna 
naturtillgangar fran kontinentalsockeln. I fraga om fdrfarandet, kraven pa milj6konsekvensbeskrivningar 
samt planer och planeringsunderlag galler 6 kap. milj6balken, ocksa i dess lydelse f6re den 1 januari 
2018. 
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Riksantikvarieambetet och Statens maritima museer har i arendet framhallit att en MKB i princip b6r 
motsvara de krav som stalls vid en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljolagen 
(1998:950). Aven i andra hanseenden, bl.a. r6rande alternativ lokalisering, har remissmyndigheter riktat 
kritik mot den ingivna MKBn. 

Angelholms kommun har i arendet uppgett att av narmast belagna lokaler ligger Disken i Oresund sju 
mil fran och Stora Middelgrund i Kattegatt sex mil fran aktuella omraden i Skalderviken. Dessa bada 
platser har avfardats p.g.a. aystandet till utlaggningsomradet. Angelholms kommun har istallet valt att 
unders6ka tva omraden i Skalderviken, ett omrade vaster om Vejbystrand och ett omrade norr om 
R6nnen. Angelholms kommuns val av omradet norr om R6nnen har framst baserat sig pa en sakrare 
tillgang till sand. SGU (inner inte skal att ifragasatta vad kommunen anfort i denna del. 

Enligt SGUs bed6mning innehaller den i arendet ingivna MKBn — med tillh6rande kompletteringar —
ocksa i 6vrigt tillrackliga uppgifter, aven i marinarkeologiskt hanseende. MKBn ska saledes godkannas. 

Natura 2000 

Lansstyrelsen har i arendet aberopat bl.a. att det i arendet aktuella omradet numera ligger inom Natura 
2000-omradet "Nordvastra Skanes haysomrade". 

Av 3 a § kontinentalsockellagen framgar att bestammelser om att tillstand krays for vissa verksamheter 
och atgarder (inns i 7 kap. 28 a-29 b §§ miljobalken. 

Vid pr6vning av tillstand att utvinna naturtillgangar fran kontinentalsockeln tillampas dessutom 4 kap. 
8 § miljobalken. I denna bestammelse anges att en anvandning av mark och vatten som kan paverka ett 
naturomrade som har f6rtecknats enligt 7 kap. 27 § f6rsta stycket 1 eller 2 och som omfattar 
verksamheter eller atgarder som kraver tillstand enligt 7 kap. 28 a § far komma till stand endast om 
sadant tillstand har lamnats. 

Enligt SGUs uppfattning ar regleringen i kontinentalsockellagen inte aysedd att astadkomma en slutlig 
pr6vning av eventuell paverkan pa Natura 2000-omraden Ofr t.ex. NJA 2013 s. 613 och HFD 2016 ref. 
21). Denna prbvning g6rs i stallet av lansstyrelsen efter ans6kan eller i fdrekommande fall i samband 
med mark- och milj6domstolens kommande pr6vning av fragan om tillstand enligt miljobalken. 

SGU konstaterar dock att den omstandigheten att omradet numera ar utpekat som Natura 2000-omrade 
anda kan ha betydelse for prOvningen av verksamhetens tillatlighet och behovet av villkor (se vidare 
nedan). 

SGUs bedomning 

Geologiska och sedimentdynamiska forhallanden i det ans6kta omradet 

Enligt geologiska data tillgangliga genom SGUs databaser bestar haysbottnen, generellt, i de inre 
delarna av Skalderviken i ytan av omraden med r6rlig, relativt valsorterad sand med maktigheter fran 
nagra centimeter upp till nagon - nagra m, gr6vre material av sand, grus, sten och aven block som mer 
eller mindre ligger fast och inte transporteras samt yngre sediment bestaende av lera och silt med upp till 
nagra dm maktighet som inte transporteras. Under dessa ytsediment fdrekommer sedan glacial lera och 
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moron som emellanat fdrekommer i och nara bottenytan och ger det da mer grovkorniga och osorterade 
ytsedimentet. Glacialleran kan i den inre Skalderviken ha maktigheter pa over 50 m. Den ovre delen av 
bottnen, inklusive ytan, kan alltsa vara relativt varierad aven i de inre delarna av Skalderviken.' 

I det ansokta omradet fdrekommer, enligt den sedimentgeologiska undersokningen i MKBn samt 
tillgangliga geologiska data, i de centrala delarna relativt valsorterad sand med maktigheter upp till 5-7 
m som ar rorlig i bottenytan. I de yttre delarna av det ansokta omradet overgar ytsedimentet till att bli 
mindre sorterat och innehalla grovre fraktioner som grus, sten och block. Har minskar maktigheten av 
sand, och glaciallera samt moranlera nor upp till bottenytan och ger detta mer grovkorniga och 
osorterade sediment med innehall av block nara och i bottenytan. 

Det kan tillaggas att enligt SGUs strandfdrskjutningskurva utgjordes omradet i fraga av land under cirlca 
3 500 ar, ungefar mellan hr 13 000 och 9 000 Mr. 

HushallningsbesOmmelser m.m. 

Lansstyrelsen har i arendet framhallit att yrkesfisket i Skalderviken minskat kraftigt de senaste wren 
samt att de ansokta atgardema strider mot 4 kap. miljobalken. 

Som ovan namnts ar 3 och 4 kap. miljobalken tillampliga i arendet. Av 3 kap. 5 § fdrsta stycket 
miljobalken framgar att mark- och vattenomraden som har betydelse fdr yrkesfisket sa langt m6jligt ska 
skyddas mot atgarder som patagligt kan fdrsvara naringens bedrivande. 

Av 4 kap. 1 § miljobalken framgar vidare att de omraden som anges i 2-8 §§ ar, med hansyn till de 
natur- och kulturvarden som finns i omradena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsfdretag och 
andra ingrepp i miljon far komma till stand endast om 

1. det inte moter nagot hinder enligt 2-8 §§ och 

2. det loan ske pa ett salt som inte patagligt skadar omradenas natur- och kulturvarden. 

12 § samma kapitel anges vidare att inom Kullaberg och Hallandsasen med angransande kustomraden 
ska turismens och friluftslivets, framst det rorliga friluftslivets, intressen sarskilt beaktas vid 
bedomningen av tillatligheten av exploateringsfdretag eller andra ingrepp i miljon. 

14 § samma kapitel anges att inom kustomradena och skargardama fran bl.a. Brofjorden till Simpevarp 
far fritidsbebyggelse komma till stand endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det 
(inns sarskilda skal far dock annan fritidsbebyggelse komma till stand, fdretradesvis sadan som 
tillgodoser det rorliga friluftslivets behov eller ayser enkla fritidshus i narheten av de stora 
tatortsregionerna. 

Enligt SGUs bedomning kan nu aktuell taktverksamhet inte anses patagligt skada omradets natur- och 
kulturvarden. Inte heller i ovrigt kan verksamheten anses strida mot tillampliga bestammelser i 3-4 kap. 

' Se maringeologiska kartor, framtagna pa hydroakustiska matningar och provtagningar, saint miljobelastningsdata och 
sedimentbeskrivningar insamlade fran prover tagna i omradet via kartvisarna Maringeologi, Maringeologi metaller och 
naringsamnen, Maringeologi organiska milj6gifter, Miljoovervakning, hays och sjSsediment saint Skanestrand —
erosion och geologi, under lanken: http://apps.sgu.se/kartvisare/. Se aven rapporten Malmberg-Persson, K., Nyberg, J., 
Ising, J och Rohde, L., 2016 Skanes kansliga strander — erosionsfdrhallanden och geologi for samhallsplanering. SGU-
rapport 2016:17, under lanken: http://apps.sgu.se/geolagret/.  
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miljobalken. Vad som framgar av Helsingborgs och 1-16ganas kommuners respektive nu gallande 
6versiktsplaner fdranleder inte nagon annan bedomning. 

Miljokvalitetsnormer 

Av 3 a § kontinentalsockellagen framgar att vid pr6vning av tillstand att utvinna naturtillgangar fran 
kontinentalsockeln tillampas aven 5 kap. 3 § miljobalken, av vilken framgar att myndigheter och 
kommuner ska ansvara for att miljokvalitetsnormer foljs. 

Den aktuella vattenfdrekomsten ar Skalderviken. HaV har uppgett att den ekologiska statusen i dag ar 
mattlig, orsakat av 6verg6dning, syrebrist, miljogifter, frammande arter m.m. Den kemiska statusen ar 
god (exklusive kvicksilver och bromerad fenyleter). HaV har ocksa gjort bedomningen att den s6kta 
verksamheten inte kommer att innebara en forsamring av ekologisk eller kemisk status samt att det inte 
heller firms nagon risk for att miljokvalitetsnormema inte kommer att kunna foljas, under forutsattning 
att de av HaV fdreslagna ytterligare skydds- och kontrollatgarderna beaktas. SGU (inner inte skal att 
g6ra nagon annan bedomning i denna del. 

Tdktverksamhetens tillatlighet 

Taktverksamhet av i arendet aktuellt slag ska utfdras sa att den orsakar minimal miljopaverkan. Fysisk 
och biologisk miljoovervakning ska ske fore, under och efter taktverksamheten, bl.a. for att kunna 
upptacka bade en kort- och langsiktig paverkan. Resursen som utvinns ska vidare anvandas hallbart och 
malsattningen ska vara att lamna omradet i det fysiska skick det hade fore utvinningen, i syfte att 
sakerstalla mojligheten till ett snabbt fysiskt och biologiskt aterhamtande Ofr bl.a. riktlinjer fran 
International Council for the Exploration of the Sea [ICES]). 

Nu aktuellt omrade ar i och for sig inte utpekat i SGUs rapport Forutsdttningar for utvinning av marin 
sand och grus i Sverige (2017:05). Det innebar dock inte i sig att den sokta taktverksamheten inte kan 
vara tillatlig. I rapporten finns ocksa framtaget ett antal geologiska och ekologiska kriterier for 
bedomning av om ett hallbart anvandande av sand/grusresurser eventuellt kan utfdras aven i omraden 
som inte-ar utpekade i rapporten. 

Omfattande taktverksamhet i ett kustnara haysomrade med bl.a. transportbottnar innebar en risk for 
obalans i det dynamiska sandtransportsystemet; uttag kan t.ex. komma att kompensera sig genom 6kad 
kust- och haysbottenerosion. Hartill kommer eventuella olagenheter i form av t.ex. buller och grumling 
samt negativa effekter for bl.a. bottenfauna, faglar och marina ddggdjur. 

For att fa en fdrstaelse av hur ett uttag av aktuellt slag paverkar milj6n beh6vs bl.a. kunskap om den 
geologiska resurs som blir utnyttjad och om de sedimentdynamiska processer som tiger rum i och 
utanfor taktomradet. Att forsta sedimentdynamiken ar sarskilt viktig da denna process bestammer hur 
och i vilken grad utvinningsaktiviteten paverkar taktomradet och narliggande omraden samt hur snabb 
aterhamtningen blir efter utvinning. 

Sedimentdynamik kan enkelt definieras som mangden sediment samt typ och storlek av 
sedimentpartiklar som transporteras i ett bottenomrade. Sedimentdynamik skiljer sig fran 
bottenstr6mexponering, dvs. storlek pa bottenvattnets r6relse, da sedimentdynamik ar beroende av vilket 
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sediment och/eller berggrund som forekommer i bottenomradet. Rorelse i bottenvattnet kan orsakas av 
t.ex. bade atmosfarstrycksfdrandringar och ytvagor. Ytsedimentet ar ett resultat av dels ursprungs-
materialet i omradet, dels tidigare och nuvarande stromexponering. 

SGU gor bedomningen att sannolikheten ar hog att ekosystem och biodiversitet (dvs. antalet arter) 
bibehalls om ett sanduttag begransas till de centrala delama av det ansokta omradet (se tabell 2 och figur 
1). Har (inns de forutsUtningar som gor att bestaende fdrandringar pa haysbotten minimeras. Om uttag 
dessutom sker under en begransad tid och med en god hushallning av en betydligt mer begransad mangd 
an som framgar av ansokan, bor material enligt SGU kunna tas ut utan att delta resulterar i en storre 
paverkan av existerande sand- och grusfdrekomster Ofr aven den s.k. fdrsiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § 
miljobalken). Vad galler tillaten uttagsmangd, konstaterar SGU att ett uttag om 75 000 m3  skulle utgora 
cirka 2 procent av omradets 3,9 miljoner m3  uppskattade mangd sand och dessutom — enligt ingiven 
MKB — vara tillracklig for vissa erosionsatgarder i vart fall vid Haysbaden. 

Den i arendet aktuella sandsugningen ar i och for sig en metod som kan medfora skada pa naturvarden 
till foljd av att bade bottensubstrat och eventuellt substratbildande vegetation och fauna bortfdrs. 
Haysbottnen i hela detta omrade ar dock uppbyggd anda till bottenytan av upp till 5 - 7 m maktig 
liknande finsand/sand, som ocksa utgor ytsedimentet (substratet). Sandsugning ayses vidare ske till ett 
maximalt djup om 0,5 m. Forutsattningar finns darfdr for att substratet inte ska andra sig namnvart efter 
ett begransat sanduttag (75 000 m) och substratet ger darned liknande fysiska fdrutsattningar for vaxter 
och djur aven efter ett sadant uttag. Bottenvattnet i omradet har vidare en sa hog rorelse att transport och 
ackumulation av den lattransporterade finsand/sanden forekommer frekvent, vilket visas och indikeras i 
framtagna underlag i MKBn. Risken for ansamling av dott vaxtmaterial, sediment m.m. ar saledes ocksa 
begransad. Detta innebar att forutsUtningarna ar goda aven for att uppkomna slapspar oversedimenteras 
och fdrsvinner och att risken for att delar av bottnen efter uttag hamnar under det s.k. sprangskiktet ar 
liten. 

SGU gor vidare bedomningen att risken for en okad kusterosion ar liten da omradet ar lokaliserat som 
minst cirka 2,2 km fran kusten och da det i soder och norr ar omgardat av grovre osorterade mindre 

o rorliga sediment, vilka indikerar att det inte forekommer nagra storre sedimenttransporter in i eller ut 
fran nu aktuellt omrade i dessa riktningar. 

Enligt MKBn patraffades i det nu aktuella omradet, vilket bestar av ren, rorlig sandbotten, bestaende av 
en for miljon normal talig fauna med hog aterhamtningskapacitet och saknandes vegetation, inga sarskilt 
skyddsvarda eller rodlistade arter. Negativa effekter till fdljd av grumling torde ocksa bli fdrhallandevis 
begransade, framst p.g.a. att den relativt grova partikelstorleken for sedimentet och det ringa 
vattendjupet i taktomradet indikerar att overblivet sediment bor sedimentera relativt hastigt. 

Med ovan angiven begransning av tillstandet bade till plats och i tid samt omfattning — och med angivna 
skyddsatgarder och andra fdrsiktighetsmatt (villkor) — saknas vidare skal att ifragasatta 
taktverksamhetens tillatlighet utifran negativ paverkan pa bl.a. fagelliv och marina daggdjur och utifran 
olagenheter i ovrigt. 

Slutligen, vid den awagning som ska goras enligt 3 b § kontinentalsockellagen, konstaterar SGU att 
Angelholms kommun — trots vad bl.a. lansstyrelsen aberopat — far anses ha i tillracklig utstrackning 
visat ett behov — och ett allmant intresse — av sand for erosionsskyddande atgarder (strandfodring), i vart 
fall i anslutning till de delar av Haysbaden dar risk for genombrott fdreligger vid vissa lagpunkter. Ett 
visst allmanintresse ligger ocksa i att kunna trygga mojligheterna till friluftsliv och rekreation pa de 
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aktuella strandaysnitten. Med den begransning av tillstandet som angetts ovan — samt med de villkor 
som tillstandet forenas med — kan det heller inte befaras att taktverksamheten kommer att fdrsamra 
livsbetingelserna for nagon djur- eller vaxtart som ar hotad, sallsynt eller kraver hansyn av nagon annan 
anledning. 

SGU bed6mer sammanfattningsvis att — med nu angivet tillstandsomrade och med beviljad 
uttagsmangd, tidsperiod och tillvagagangssatt — sannolikheten ar h6g att ekosystem tillsammans med 
fysisk, ekologisk och kemisk status bibehalls samt att skada pa omradets natur- och kulturvarden 
minimeras. Tillstand kan darmed lamnas till taktverksamhet, varf6r Angelholms kommuns ans6kan ska 
bifallas delvis i enlighet med det ovan anforda. 

Villkor 

Av 4 § kontinentalsockellagen framgar att ett tillstand ska forenas med de villkor som beh6vs f6r att 
skydda allmanna intressen och enskild raft, sasom att skydda manniskors halsa och milj6n mot skador 
och olagenheter, framja en langsiktigt god hushallning med mark och vatten och andra resurser samt 
trygga sakerheten. 

Villkoren kan bl.a. ayse atgarder for att f6rebygga luft- eller vattenf6roreningar, skydda djur- och 
vaxtlivet, bevara fyndigheter eller borrhal eller skydda sj6farten eller fisket. De kan ayse sattet att leda 
foretaget, utf6ra arbetet, utforma anlaggningar pa kontinentalsockeln for arbetena eller anvanda 
produkterna. Villkoren kan ocksa ayse krav pa kartor over arbetena, provtagningar och rapportering av 
verksamheten. 

SGU bed6mer att villkor inte kan fdreskrivas med utgangspunkt enbart i Angelholms kommuns fdrslag. 
I stallet ska villkor f6reskrivas i enlighet med vad som framgar av beslutet. Villkoren har formulerats i 
huvudsak utifran remissmyndigheternas synpunkter. Enligt SGU har Angelholms kommun saval faktisk 
som rattslig m6jlighet att uppfylla villkoren. Villkoren far ocksa anses vara proportionerliga. 

Avgift 

15 § 4 stycket kontinentalsockelf6rordningen anges att SGU ska to ut en avgift f6r tillstand enligt 4 b § 
andra stycket kontinentalsockellagen. En avgift beh6ver dock inte tas ut om f6retaget ar av ringa 
omfattning eller om det (inns nagot annat sarskilt skal mot att to ut avgiften. Avgifterna bestams av 
SGU. 

Av 4 b § andra stycket kontinentalsockellagen framgar att avgifterna ska vara beraknade antingen i 
fdrhallande till mangden eller vardet av de utvunna produkterna eller av andelar av dessa eller pa nagot 
annat salt. 

Vid bedbmningen av om SGU ska to ut en avgift for statens rakning i arendet, b6r beaktas bl.a. 
sandutvinningens omfattning samt andra sarskilda skal som kan ha betydelse. Avgiften ska bestammas 
efter affarsmassiga och samhallsekonomiska grunder (se NJA 11 1966 s. 390; jfr aven Delin, 
Minerallagen med kontinentalsockellagen [1996], s. 269 ff.). 

Angelholms kommun har anfdrt bl.a. att ans6kt verksamhet ar av sadan art och omfattning att det firms 
skal att inte to ut nagon avgift. Taktverksamheten utvinner inte en resurs som det rader brist pa. 
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Verksamheten bedrivs i ringa omfattning och den syftar till att bevara och aterstalla omraden med hoga 
natur- och rekreationsvarden samt f6r att skydda kommunal infrastruktur. Kommunen utvinner heller 
inte sanden f6r ekonomisk vinning, utan for bevarande av omraden av stor allemansrattslig betydelse. 

SGU konstaterar att marin taktverksamhet i och for sig kan vara en samhallsnyttig verksamhet. 
Angelholms kommun har ocksa aberopat flera allmanna intressen som motiverar ett sanduttag. 
Samtidigt ar den resurs som ayses nyttjas statens egendom. Trots att den nu tillstandsgivna 
taktverksamheten har begransats i f6rhallande till vad som yrkades i ansokan, kan utvinningen enligt 
SGU inte heller anses vara av ringa omfattning. Inte heller i ovrigt (inner SGU sarskilda skal mot att to 
ut avgiften. Avgift ska darf6r tas ut. 

Angelholms kommun har — f6r det fall avgift ska tas ut — medgett en avgift om 0,70 kr/m3  upptagen 
sand. Enligt SGU bor vad galler avgiftens storlek i viss utstrackning kunna beaktas marknadspriset pa 
t.ex. naturgrus (narmast marknadspriset f6r kund for naturgrus fran takt, inkl. naturgrusskatt). Samtidigt 
maste de specifika kostnader som uppstar vid uttag av hayssand tillmatas stor betydelse Ofr vidare SGUs 
rapport F6rutsattningar for utvinning av marin sand och gnus i Sverige [2017:05], sarskilt s. 26 ff.). Vid 
en samlad bedomning finner SGU att avgiften bor faststallas till ett nagot hogre belopp an det 
Angelholms kommun medgett, namligen till 1 kr/m3. 

Kungorelsedelgivning 

SGU beslutar att delta beslut ska delges genom kungorelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
Helsingborgs dagblad och Lokaltidningen Angelholm. 

Upplysning 

Angelholms kommun erinras om den reglering av nu tillstandsgiven verksamhet som galler enligt annan 
f6rfattning an kontinentalsockellagen, bl.a. miljobalken. 

Av 6 § kontinentalsockelf6rordningen framgar att arbete f6r utforskande av kontinentalsockeln eller 
utvinning av dess naturtillgangar inte far utf6ras pa sadant salt att undervattensledningar skadas eller 
otillborligt intrang gars pa sjofarten, fisket eller havets biologiska tillgangar. 

SGU erinrar aven om att det i lagen (1966:518) om ersattningsskyldighet vid skada pa 
undervattenskablar och rorledningar m.m. finns bestammelser om ersattning till agare f6r kostnad att 
reparera skada pa namnda anlaggningar. 
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Sveriges geologiska unders6kning 

Beslut i detta arende har fattats av generaldirekt6ren Lena Soderberg. 

I den slutliga handlaggningen av arendet har aven avdelningscheferna Lars-Inge Larsson och G6ran 
Risberg, enhetschefema Anna Hedenstr6m och Lovisa Zilldn Snowball, statsgeologema Karstin 
Malmberg-Persson och Johan Nyberg samt juristen Sara Nordstr6m deltagit. Juristen Jesper Blomberg 
har varit f6redragande. 

Jesper Blomberg 

HUR MAN OVERKLAGAR 

Detta beslut kan 6verklagas hos regeringen. Overklagandet ska dock skickas till sgu@sgu.se  eller till 
SGU, Box 670, 75128 Uppsala. 

Av 6verklagandet ska framga vilket beslut ni 6verklagar (ange diarienummer och beslutsdag) och hur ni 
vill att beslutet ska dndras. Ni bbr ocksa tala om varf6r ni anser att beslutet ska andras. Uppge namn, 
adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni har handlingar eller annat som ni anser st6der 
er uppfattning b6r ni skicka med detta. 

SGU maste ha fatt 6verklagandet senast den 18 mars 2019, annars kan 6verklagandet inte tas upp till 
prbvning. 
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