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Abstract 
Sand and gravel are compounds that are directly needed in the fine fraction of making 
concrete. Concrete is used as a foundation in 90 % of the cases when establishing new 
buildings in Sweden. Usually, sand and gravel are taken from land based areas. These land 
based areas with sand and gravel are also needed for the cleaning of the groundwater. 
Groundwater is the source of drinking water in big parts of Sweden and should therefore not 
be jeopardized. In the marine environment, there are areas that possess sand and gravel that 
could be used instead of land based material, and therefore will not jeopardize the quality of 
drinking water. By learning how the law is regulated in marine sand and gravel extraction 
cases, looking at existing maps of the marine geology’s structure, learning about the 
environmental impacts and by looking at the technique that are used for extracting the 
material of the bottom of the ocean - this report shows the possibilities of marine sand and 
gravel extraction of the ocean floor outside of Umeå’s coastline. The result shows that there 
are a few areas that have the right material and lies on the right depth of the ocean floor, but 
these areas did not have the right thickness. Therefore, an extraction of marine sand and 
gravel at these areas (Area A and B) would affect the volume percentage. This could lead to a 
change of the bottom structure that destroys the recovery after the extraction and damage the 
marine environment.   
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1 Inledning 
 
När den senaste inlandsisen började smälta bildades isälvar. I isälvarna transporterades 
geologiskt material som fragmenterades, avsattes och formades, allt eftersom inlandsisen 
drog sig tillbaka. Resultatet blev bland annat åsryggar med naturligt sorterat material som 
mestadels bestod av sand och grus - även kallat naturgrus (Göransson 2015). Naturgruset 
används främst som ballastmaterial i betong och ses som en ändlig resurs då det har skapats 
av inlandsisen. Naturgrus är av yttersta vikt för att rena vårt dricksvatten. Den naturliga 
filtreringen som sker i de svenska åsarna kräver naturgrusets funktion för att grundvattnet 
ska kunna uppnå en god kvalité (Naturvårdsverket 2016). Därför är det av yttersta vikt att vi 
hushållar med naturgruset.  
 
I och med Sveriges utvecklingstakt när det kommer till infrastruktur krävs material av bra 
kvalitét som håller på sikt och säkerställer människors- och miljöns hälsa (Göransson 2015). 
För att hinna med denna utveckling är det därför direkt nödvändigt att se sig om efter 
alternativa källor för utvecklingen av samhället. 
 
Bristen på naturgrus gör sig mest påmind i befolkningstäta områden som utvecklas och byggs 
ut i snabb takt (Göransson 2015). Här är även naturgrusavlagringar av stor betydelse för 
dricksvattnet och bör således inte exploateras ytterligare (Göransson 2015).  
Alternativa lösningar finns och används idag, framförallt i form av krossberg där fina 
fraktioner kan utgöra ballastmaterial för betong, men detta kräver en utökad process som är 
mer energikrävande samt att transportsträckorna ökar då lokala tillgångar och möjligheterna 
till naturgrusuttag minskar (Norlin et al. 2016).  
 
Ett problem är att det idag är svårt att få till den kornstorlek och form från krossberg som ska 
ge den kvalitet som är nödvändig för vissa ändamål. Gjuterisand och de fina fraktionerna i 
betong är exempel där marin sand och grus skulle kunna ersätta naturgruset då krossberg 
har svårt att uppnå den kvalité som behövs i dessa sammanhang (Nyberg et al. 2017).   
 
1.1 Syfte 
Syftet med projektet var att utreda om marin sand och grus skulle kunna användas som 
substitut för naturgrus på land för en säkrad grundvattenkvalité. En egen undersökning 
utanför Umeås kust genomfördes för att utreda lokala möjligheter. Med detta syfte ställdes 
följande frågor: 
 

• Hur ser tillgången ut i Östersjön och var är efterfrågan som störst? 
• Vilka tekniker används vid upptag? 
• Vilka tänkbara miljöeffekter kan marin täktverksamhet innebära? 
• Finns möjligheter för marin täktverksamhet utanför Umeås kust? 
• Är marin täktverksamhet ett hållbart alternativ med hänsyn till klimatpåverkan? 

 

2 Bakgrund 
 
2.1 Myndigheter och lagstiftning 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är bemyndigade vid tillståndsprövning för 
täktverksamhet inom allmänt vatten och fungerar även som tillsynsmyndighet i samverkan 
med Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Polismyndigheten enligt 
kontinentalsockelförordningen (SFS 1966:315). SGU besitter kunskap och har tillgång till 
maringeologiska databaser som tagits fram genom mätning med hydroakustiska 
mätinstrument, sedimentprovstagningar samt bottenobservationer. Kartläggning av 
sammanställda mätningar har gjorts och åtskilliga rapporter har skrivits. 
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2014 infördes en ny bestämmelse i miljöbalkens 4 kap 10 § (SFS 1998:808). Denna lag är en 
del av EU:s ramdirektiv, som nu har införts i svensk lagstiftning angående havsplanering. 
Havsplaneringsförordningen (SFS 2015:400) grundar sig i att förslag för havsplaner ska tas 
fram, som avses enligt miljöbalken 4 kap 10 § (SFS 1998:808) och har delats in i tre 
geografiska områden som omfattar Sveriges kust. Förslagen ska bestå av en karta och 
planbeskrivning som redovisar en rad punkter som knyts samman med näringspolitiska mål, 
sociala mål och miljömål. Enligt havsplaneringsförordningen (SFS 2015:400) 5 § är det 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som ska ta fram dessa förslag, vilket ska ske genom 
samarbete med övriga berörda myndigheter. Dessa planer ska vidare ses som ett 
grundunderlag för verksamheter som planeras till havs. 
  
Havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341) infördes med stöd av miljöbalkens femte kapitel. 
Denna förordning ingår i en strategi för ett hållbart nyttjande av havsmiljön. Strategin tar 
stöd av havsmiljödirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG) som 
utgör samtliga delar av EU:s ramdirektiv om marin strategi. Målet är att alla medlemsländers 
havsområden ska nå god miljöstatus till 2020 och HaV ansvarar för genomförandet i Sverige. 
Med god miljöstatus menas ett tillstånd där haven ses som friska och att nyttjandet av haven 
görs på ett hållbart sätt, det vill säga ett önskat tillstånd i havsmiljön. I HaV:s föreskrifter 
(HVMFS 2012:18) finns vidare information kring miljökvalitetsnormer och vad som 
kännetecknar god miljöstatus. Art- och habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43EEG) 
omfattar djur och växter och anger vilka arter som ska skyddas inom EU. Medlemsländernas 
uppgift är att arternas areal och population tillgodoses och det huvudsakliga målet är att 
främja den biologiska mångfalden, även i havsmiljön.  
 
2.2 Land- och marina naturgrustäkter 
I början av 90-talet utgjorde uttaget av naturgrus över 50% av det totala uttaget av krossberg, 
morän och naturgrus för ballastmaterial. 1996 infördes en skatt på uttag av naturgrus, vilket 
har lett till en snabb avtrappning av antalet täkter samt den totala mängden utbrutet material 
(Göransson 2015). Vid tre tillfällen under 2000-talet har en skattehöjning skett och ligger 
idag på 15 kr/ton (SFS 2015:470). Idag står uttaget av naturgrus för cirka 12% (Nyberg et al. 
2017). Trots detta avtar inte uttaget av naturgrus i den takt man hoppas på för att kunna 
säkerställa miljömålet, Grundvatten av god kvalitet (Naturvårdsverket 2016). 
 
Marin sand och grus nyttjas i stor utsträckning i andra länder, främst för betongtillverkning, 
fyllnadsmaterial samt kusterosionsskydd. I Sverige förekommer import av marin sand och 
naturgrus i begränsad skala. Fram till 2015 importerades mellan 30 000 – 60 000 ton per år 
från Danmark (Nyberg et al. 2017). Internationella Havsforskningsrådets (ICES) 20 
medlemsländer tog under 2014 upp 253 miljoner ton marin sand och grus (Nyberg et al. 
2017).  
 
Eftersom både landbaserad- samt marin sand och grus ses som en ändlig resurs för 
hushållning i de fall materialet ska användas till ballastprodukter, behövs kriterier för att 
uttag ska kunna göras på ett hållbart sätt. Kriterierna grundar sig i att leda till en snabb 
återhämtning för floran, faunan, samt att den naturliga påfyllningen av marin sand och grus 
inte minskar (Nyberg et al. 2017). För att materialutvinning från marin täktverksamhet ska 
komma till stånd behöver kriterierna uppfyllas. En noggrann utredning behövs, både före, 
under och efter avslutad verksamhet (Nyberg et al. 2017). 
I rapporten; Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige (Nyberg et al. 
2017) listas de kriterier som måste uppfyllas för uttag av marin sand och grus ska vara 
lämpligt enligt följande:  
 

”Geologiska kriterier:  

• Större och mäktigare geologiska avlagringar av fraktionerna sand och 
grus. Detta med anledning av att uttag av sand och grus ska påverka den 
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befintliga naturresursens volym så lite som möjligt så att en god 
hushållning genomförs.  

• Bottensubstratet ska huvudsakligen bestå av sand och grus och ha en 
stark sedimentdynamik, dvs. en kontinuerlig transport och ackumulation 
av större mängder sand och grus. Det här innebär i huvudsak större isälvs- 
och moränavlagringar med tillhörande aktiva svallgrusavlagringar samt 
områden i sandtransportsystem där transport- samt ackumulation 
förekommer.  

• Inte ligga kustnära för att undvika förändringar i sedimentdynamik som 
kan orsaka en eventuell ökad kusterosion. 

Ekologiska kriterier: 

• Inte ligga för grunt för att undvika grunda biologiskt produktiva och 
känsliga områden inom den fotiska zonen.  

• Störningståliga ekosystem. Ekosystemen i och kring täkten får inte 
påverkas i sådan grad att dess förmåga att leverera ekosystemtjänster 
försvinner eller oåterkalleligt minskar. Det innebär att utvinning bör ske i 
områden vars ekosystem karaktäriseras av störningståliga snabbväxande 
organismer. Dessutom får den biologiska mångfalden inte minska och 
därför bör områden med sällsynta arter eller med små och geografiskt 
avgränsade populationer undvikas.  

• Hänsyn tagen till områden med kända naturvärden och utpekade som 
Natura 2000.” 

Marina undersökningar har utförts av SGU där mätningar, provtagningar och 
bottenobservationer har gjorts med hjälp av undersökningsfartyget Ocean Surveyor som 
ligger till grund för tänkbara marina sand- och grustäkter i Sverige (Nyberg et al. 2017). 
Undersökningsfartyget är utrustat med diverse positioneringssystem, hydroakustiska 
mätsystem, sedimentprovtagare, observationssystem samt analyssystem för att få en 
detaljerad uppfattning över havsbottnen (Nyberg et al. 2017).  
 
2.3 Ansökan och tillstånd 
I Sverige finns idag ett tillstånd för marin täktverksamhet (Nyberg et al. 2017). Tillståndet 
sträcker sig över en 10-årsperiod och gäller för Ystads kommun som får utvinna totalt 
340 000 m3 sand, grus och sten. Uttaget görs vid Sandhammar bank och transporteras till 
Löderups strandbad och Ystads Sandskog för att motverka pågående stranderosion (SGU, 
2011). 
 
För att få ett tillstånd för marin täktverksamhet ska ansökan innehålla uppgifter om hur de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och 3 - 4 kap. miljöbalken (SFS 1998:808) om 
hushållningsbestämmelserna kommer att efterföljas. Vidare ska ansökan även innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). SGU handlägger ärendet och vänder sig till övriga 
berörda myndigheter för yttranden, såsom Naturvårdsverket, HaV, länsstyrelsen, den- eller 
de berörda kommunerna. En maxgräns är satt på 10 år för ett tillstånd och en tydlig 
områdesbestämmelse ska avgränsas. Vidare ska villkor utformas samt i vilken omfattning 
materialet får tas upp. Andra intressen ska tillgodoses om det påverkar sjöfarten, fisket eller 
naturvården, enligt 5 § i kontinentalsockelförordningen (SFS 1966:315). En avvägning måste 
till för de potentiella skador som kan uppstå på den flora och fauna som finns inom området. 
Påverkar täkten hotade djur eller växtarter kommer tillståndet inte träda laga kraft (Nyberg 
et al. 2017). Staten ses som ägare för materialet på havsbottnen och har därför rätten att 
komma med villkor och ta ut en avgift för tillståndet, beroende på dess omfattning, enligt 
kontinentalsockelutredningen (SOU 1965:66). SGU har rätt att ta ut en avgift för tillståndet 
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enligt lagen om kontinentalsockeln 4 b § (SFS 1966:314), om verksamheten är mer 
omfattande än ringa.  

3 Material och metoder 
 
Genom att ha granskat och analyserat vetenskapliga artiklar, lagtext, myndigheters beslut 
och rapporter har grunden lagts för uppsatsen. För att sedan kunna besvara frågeställningen 
om tillgång och efterfrågan på naturgrus har information om befolkningstillväxt (baserat på 
län 2015) inhämtats från Statistiska centralbyrån (SCB). Detta har sedan jämförts med 
mängden uttaget material för ballastproduktion från samma år från publikationen; Grus, 
sand och krossberg 2015 (Norlin et al. 2016). 
  
Vid jämförelsen av antalet naturgrustäkter kontra bergtäkter användes samma publikation. 
Dessa data fördes in i programmet Microsoft Excel för att skapa diagram utifrån siffrorna i 
publikationen.  
 
De tre mest expansiva länen och avståndet till närmsta potentiella marina naturgrustäkt 
(utifrån publikationen; Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige 
(Nyberg et al. 2017).) har valts för att utreda tillgången i områden där efterfrågan kan vara 
som störst. I denna publikation förekom även information om upptagstekniker, vilket ledde 
till att även denna frågeställning kunde besvaras med hjälp av samma publikation.  
 
Genom sökningar i Web of science användes nyckelord som; marine effects, marine sand, 
marine gravel, sand and gravel extraction. Detta för att utreda tänkbara miljöeffekter vid 
upptag av marin sand och grus. Även ICES databas användes för liknande material där 
publikationen av Walker et al. (2016); Effects of extraction of marine sediments on the 
marine environment 2005–2011, utgör en stor del av resultatet. 
 
Kartmaterial från SGU:s kartgenerator har använts för att utreda förutsättningarna utanför 
Umeås kust och koordinater har satts ut över potentiella områden för att vidare kunna se om 
dessa områden utgörs av naturskyddade områden. Detta genom Naturvårdsverkets databas; 
Skyddad natur.  
 
För att utreda klimatpåverkan i fråga om transporter, dels på land och dels på havet har 
NTMCalc Basic 4.0 (NTMCALC) använts. I programmet användes förinställda parametrar för 
både stor lastbil med släp (Truck with trailer 50 – 60 t) samt bulkfartyg (Bulk carrier).  
 

4 Resultat 
 
4.1 Tillgång och efterfrågan 
Ballastproduktionen i Sverige utgörs till största delen av krossberg. Under 2015 uppgick 
uttaget för krossberg till 86 miljoner ton för ballastproduktion. Samma år uppgick 
ballastproduktionen från naturgrus till 10,8 miljoner ton (Nyberg et al. 2017). Mer än hälften 
av naturgrusmaterialet från 2015 användes som ballast för betong där majoriteten 
produceras i områden som utvecklas i snabb takt inom byggsektorn och som har relativt goda 
naturgrustillgångar. Vid nybyggnation av flerbostadshus används betongstommar i närmare 
90% av fallen (Nyberg et al. 2017). 
 
Utifrån bedömningar kommer ballastproduktionen att ha ökat till 100 miljoner ton under 
2016. Detta kommer resultera i en ökad efterfrågan av naturgrus som ballastmaterial för 
betongtillverkning. Framförallt är det kornstorlekarna <4 mm där naturgruset kommer till 
användning, medan krossberg står för kornstorlekar >4 mm. För betongtillverkning utgörs 



5 

50% av ballastmaterial. 52% av ballastmaterialet består i sin tur av naturgrus för den mer 
finkorniga fraktionen, <4 mm och 48% från krossberg, >4 mm (Norlin et al. 2016). 
Vid jämförande av utvecklingstakten, baserat på befolkningsförändringar efter län för 2015 
(SCB 2017), och uttag av naturgrus för ballastproduktion (Norlin et al. 2016, refererad i SMP 
2016) under samma år, visas i figur 1 att en högre befolkningstillväxt resulterar i ett ökat 
uttag av naturgrus för ballastproduktion. Dominerande är Stockholms län, Västra Götalands 
län, Skåne län samt Uppsala- och Jönköpings län vad gäller uttagsmängd kontra 
befolkningstillväxt.  
 

 
 
Figur 1. Befolkningstillväxt kontra naturgrusballast 2015. Blå staplar utgör befolkningsförändring i respektive län. 
Orangea staplar utgör uttag av naturgrus för ballastproduktion i respektive län i 100-tals ton (SCB 2017, Norlin et 
al. 2016, refererad i SMP 2016). 
 
En trend som kan synas är att färre antal naturgrustäkter får tillstånd att fortsätta sin 
verksamhet då uttagsmöjligheterna blir mer begränsade, se figur 2. Täkterna blir istället färre 
och större, där bergtäkter dominerar marknaden (Norlin et al. 2016).  

 
 
Figur 2. Blå linje utgör antalet öppna bergtäkter mellan 2005 - 2015. Orange linje utgör antalet öppna 
naturgrustäkter under samma år. 2010 gjordes inga beräkningar (Norlin et al 2016, refererad i SMP 2016). 
 
Med en minskande naturgrustillgångar och ökande befolkningssiffror i kustnära 
stadsområden som kräver utbyggnad skulle marin sand och grus användas som substitut. 
Stockholm, Göteborg och Malmö är de mest expansiva städerna vad gäller byggnadstakt, där 
tillgången på naturgrus är låg och bör lämnas orörd för en säkrad dricksvattenkvalitet 
(Nyberg et al. 2017).   
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4.1.1 Marina naturgrusavlagringar utanför Sveriges kust 
Majoriteten av de sediment som täcker berggrunden till havs på svensk kontinentalsockel är 
bildade av inlandsisens tillbakadragning. Sand och grusavlagringar är bildade av isälvar och 
moränavlagringar som har omlagrats av havsströmmar och vågförhållanden. På grund av att 
den postglaciala landhöjningen sker i snabbare takt än havsytans stigning finns inte sand och 
grusavlagringar på större vattendjup i områden längs Bottenhavet och Bottenviken (Nyberg 
et al. 2017). Enligt Schwarzer (2010) sjunker istället landområden i Baltiska havets södra 
delar, vilket innebär att sand och grusförekomster eroderar ut till havs.  
 
På svensk kontinentalsockel och inom Sveriges ekonomiska zon har nio områden pekats ut 
som potentiella marina naturgrustäkter (Nyberg et al. 2017) som skulle kunna uppfylla de 
geologiska- och ekologiska kriterierna som står redovisade i avsnitt 2.2.  
 
I denna rapport diskuteras tre potentiella marina sand- och grustäkter baserade på avståndet 
från regionerna Stockholm, Göteborg och Skåne.  
 
Stockholm: Finngrunden. Östra Banken 
Sannolikt kan sandtäktsverksamhet vara möjlig. Avståndet till närmsta hamn är 50 km. Ytan 
är 13 km2 och finns belägen under den fotiska zonen på ett djup mellan 25 - 30 meter. 
Mäktigheten av sand och grus varierar mellan 1 – 15 meter. Enligt uppskattning av SGU 
(Nyberg et al. 2017) innehåller fyndigheten 35 miljoner m3, vilket motsvarar 58 miljoner ton 
sand och grus. Om sandtäktsverksamhet utövas på platsen krävs detaljerade undersökningar 
för att säkerställa att ekologiska värden uppe på Östra Banken inte påverkas negativt. Delar 
av området ligger inom områden för Natura 2000 samt klassas som riksintresse för 
naturvård (Nyberg et al. 2017).  
 
Göteborg: Sandflyttan 
Santäktsverksamhet kan vara möjlig. Avståndet till närmsta hamn är 200 km. Områdets 
sydvästra del är ca 5,5 km2 och finns belägen under den fotiska zonen, på cirka 20 meters 
djup. Mäktigheten av sand och grus varierar upp till drygt 20 meter och fyndigheten 
innehåller 41,5 miljoner ton (Nyberg et al. 2017). Bottenytan har en stor rörlighet av sand och 
grus. Mer detaljerade undersökningar krävs då området är högproduktivt för fisk, vilket gör 
att tidpunkten för upptag blir en viktig aspekt att ta hänsyn till. Området ligger utanför 
Natura 2000, men ett förslag har tagits fram av regeringen att området potentiellt kan bli ett 
Natura 2000-område (Nyberg et al. 2017).  
 
Skåne: Sandhammar bank 
Sandtäktsverksamhet finns i dagsläget enligt vad som skrivits i avsnitt 2.3 på en del av 
platsen. Avståndet till närmsta hamn är 30 km och ytan på 88 km2 har mäktigheter av sand 
och grus upp till dryga 20 meter. Nästan hela ytan ligger under den fotiska zonen. Arealen 
och mäktigheten utgör fyndigheter på cirka 1079 miljoner ton. Området är högproduktivt för 
fisk, vilket även här gör att tidpunkt för upptag är viktig att beakta. Natura 2000 och 
riksintressen för naturvård omfattar ej området (Nyberg et al. 2017).  
 
4.2 Tekniker vid upptag av marin sand och grus  
När tillståndet godkänts och upptag kan påbörjas används vanligtvis släpsugningsteknik för 
upptag av marin sand och grus. Fartygen med denna typ av utrustning rör sig över det 
förutsedda området i 1 – 1,5 m/s, med ett släpande sugrör, likt ett damsugarmunstycke och 
suger upp materialet från bottnen (Nyberg et al. 2017). Ett jämt lager sugs upp med hjälp av 
munstycket och ett 1 – 3 meter brett och 0,3 meter djupt spår efterlämnas. Spåret kan bli upp 
till en meter djupt (Walker et al. 2016). Materialet lastas ombord på fartyget och fylls på 
mellan 1 – 3 timmar beroende på fartygets- och materialets storlek. I Östersjön används 
vanligtvis fartyg som kan lasta 8000 ton, men fartyg som kan lasta 10 gånger så mycket finns. 
Materialet transporteras sedan till en förutsedd hamn för lossning och eventuellt lagring, för 
att sedan kunna transporteras vidare (Nyberg et al. 2017).  
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4.3 Miljöeffekter från marin täktverksamhet 
 
4.3.1 Fysiska effekter 
I avsnitt 4.2 beskrivs upptagsteknik. Där beskrivs den skillnad i topografi som kan uppstå, 
vilket är en fysisk effekt av marin täktverksamhet. Hur länge dessa spår från uttag av material 
syns varierar från månader till årtionden, beroende på hydrodynamiken och sedimentens 
kornstorlek och uppbyggnad. Den topografiska förändringen kan även innebära en 
förändring i strömförhållanden och vågutbredning, då i relativt grunda förhållanden. (Walker 
et al. 2016).  
 
När upptag har skett blottas det underliggande materialet. Detta material kan ha en annan 
kornstorlek än det ursprungliga topplagret som sedan kommer att sedimenteras med nytt 
material. Resultatet blir en alternativ uppsättning av sediment som inte hade skett på 
naturlig väg (de Jong et al. 2016). 
 
Effekter på intilliggande kust kan uppstå, beroende på avståndet till kustlinjen och 
täktområdet. Sand från kustlinjen kan transporteras ut och sedimenteras där uttag har skett i 
samband med stormar och tidvatten (Walker et al. 2016). Enligt SGU:s riktlinjer är detta inte 
ett troligt scenario då uttag inte får göras i kustnära områden (Nyberg et al. 2017).  
 
Grumling kommer att uppstå vid muddring. Beroende på kornstorlek och strömförhållanden 
kan spridningen av sediment sträcka sig inom 500 meter för sand och grus. Mer 
finpartikulära material, till exempel silt kan nå upp till 3,5 km (Walker et al. 2016). Detta kan 
påverka bottenfaunan så långt som plymen sträcker sig. Grumlingen orsakar även förändrade 
ljusförhållanden. Detta leder till att produktionen av växtplankton hämmas tillfälligt (Walker 
et al. 2016).  
 
Undervattensljud vid uttag av sediment från muddringsfartygen går att jämföra med ljuden 
från fraktfartyg. Ljudnivåerna från denna typ av verksamhet ligger under nivåer som kan 
orsaka permanenta eller temporära hörselnedsättningar hos fiskar och marina däggdjur 
(Walker et al. 2016). Kvarstår gör faktumet att beteendeförändringar kan uppstå. Betydande 
störning kan uppstå i särskilt känsliga områden. Även för vissa fågelarter kan en störande 
effekt påvisas. En ökning av marina transporter kommer att ske, vilket kan tvinga vissa 
fågelarter att söka sig vidare till alternativa platser (Walker et al. 2016).   
 
4.3.2 Biologiska effekter 
De flesta bottenlevande organismer lever i de övre 30 cm av sedimentet. Därför försvinner 
även dessa organismer i samband med upptag av marin sand och grus. Detta leder till en 
minskning på lokal skala av artförekomst, biomassa och biodiversitet (Walker et al. 2016). 
Den pålagring som uppstår när grumlingen återsedimenteras kan kväva vissa bottenlevande 
organismer. Andra utförda studier har kunnat visa på en ökning av den totala mängden 
bottenlevande organismer efter återsedimentering i marina täkters närområde (Walker et al. 
2016).  
 
Uppsättningen av material på havsbottnen är viktig för att vissa fisk- och skaldjursarter ska 
kunna föröka sig. Dessa arter störs när upptag sker på naturliga lekplatser. Minskad 
artförekomst och biomassa förändrar livsvillkoren för bottenlevande fiskar då födotillgången 
begränsas (Walker et al. 2016). För mobila arter är det dock svårt att urskilja om marin 
täktverksamhet är en betydande faktor för minskade populationer. Kommersiellt fiske, 
fartygstransporter, byggnation av vindkraftverk etcetera bidrar till kumulativa effekter som 
kan vara svåra att urskilja (Foden, Rogers och Jones 2011).   
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4.3.3 Återhämtning 
Enligt, de Juong et al. (2016), kan återhämtningen ta upp till 20 år där faktorer som 
hydrodynamik, uttagets omfattning och dess intensitet spelar in. Den fysiska återhämtningen 
går generellt snabbare än den biologiska. Anledningen är att den fysiska återställningen 
måste ske för att den biologiska återställningen ska optimeras (Waye-Barker et al. 2015).  
 
Med en begränsad intensitet vid upptag kan återhämtning ske på bara några månader. Ökas 
intensiteten kan det ta flera år för bottenfaunan att återhämta sig (Nyberg et al. 2017). Detta 
är även starkt kopplat till hydrodynamiken och vilken typ av sediment som täktområdet 
omfattas av. Består sedimenten av mer finkorniga material är de bottenlevande 
organismerna bättre anpassade till naturliga störningar och kan därför snabbt återkolonisera 
sig. Dessutom är antalet arter färre och således mindre mängd biomassa än i grovkorniga 
sediment. Är sedimenten grovkorniga utgörs organismerna ofta av mer stabila arter som 
växer långsamt och har en längre livstid. Därför är sedimenttypen viktig aspekt för 
återhämtningen (Walker et al. 2016).  
 
4.4 Möjligheter för marin täktverksamhet utanför Umeås kust 
Det utforskade området ligger i Norra Bottenhavet där bottnen domineras av ett tunt ytlager 
av postglacial sand, grus och sten. Under ytlagret varierar bottensubstraten mellan 
postglacial lera till kristallin berggrund, se figur 3. Potentiella platser för uttag av marin sand 
och grus som uppfyller de satta kriterierna begränsas med ett större sammanhängande 
område, där postglacial finsand samt postglacial sand och grus dominerar det tunna ytlagret 
och bottenmaterialet. Övriga kriterier finns under 2.2.        

 
Figur 3. Maringeologikarta i nord-sydlig riktning över Norra Bottenhavet (Nyberg och Thelander 2012). Ytlagret 
illustreras med prickar och bottenmaterialet med ihållande färger. Postglacial sand och grus illustreras av en 
orange kulör och utgör potentiella uttagsplatser av marin sand och grus. 
 
Två områden identifierades som potentiella platser för uttag av marin sand och grus 
(Område A och Område B) (Figur 4).   
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Figur 4. Kartbild över Område A och Område B för att illustrera områdenas ungefärliga position (svart prick). 
 
4.4.1 Område A 
12,6 km sydost om Hörnefors hamn (N7052367, E750147) ligger ett sammanhängande 
område (Område A) med ett tunt ytlager av postglacial finsand och ett underliggande lager 
postglacial sand och grus som utgör en yta på cirka 2 km2, se figur 4. Område A befinner sig 
på över 20 meters djup. Mäktigheten av sand och grus varierar från en meter ner till 3,5 
meter. Avståndet från kusten är tillräckligt långt för att undvika sedimentdynamiska 
förändringar för den berörda kuststräckan. 
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Figur 5. Maringeologikarta (Nyberg och Thelander 2012). Kartbild över Område A som utgörs av sand och grus 
med ett tunt ytlager av postglacial finsand. Mäktigheten visas i höger nederkant där det vita området utgör djupet. 
Därefter följer sedimentprofilerna på havsbottnen. Område A är markerad med svart cirkel. 
 
Område A befinner sig inom ett naturreservat, se figur 5. Detta försvårar att Område A kan 
användas som marin täkt.  
 

 
Figur 6. Skyddad natur (VIC Natur, 2017). Kartbild i nordsydlig riktning där Område A är markerad med grön 
punkt. Området ligger inom ett befintligt naturreservat.   
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4.4.2 Område B 
8 km söder om Umeå hamn (N7064581, E763639) ligger ett sammanhängande område 
(Område B) som utgörs av postglacial sand och grus. Område B ligger på cirka 16 meters djup 
och mäktigheten av sand och grus håller sig generellt kring en meter, se figur 7. Avståndet 
från kusten är tillräckligt långt för att undvika förändringar i sedimentdynamiken. Område B 
ligger utom naturvärdesskyddade områden. 

 
Figur 7. Maringeologikarta (Nyberg och Thelander 2012) Kartbild över ett sammanhängande område (Område B) 
med postglacial sand och grus. Området är lokaliserat 8 km söder om Umeå hamn. Mäktigheten visas i höger 
nederkant där det vita området utgör djupet. Därefter följer sedimentprofilerna på havsbottnen. 
 
4.5 Klimatpåverkan 
Största utsläppen av koldioxid vid täktverksamhet sker vid transport av det färdiga materialet 
från täkten till den huvudsakliga användaren (Nyberg et al. 2017). Avståndet blir därför den 
avgörande faktorn. Utsläppen från stor lastbil med släp (som är den huvudsakliga 
transportmetoden) genererar ett utsläpp på ca 0,07 kg CO2/ton och km enligt utförda 
beräkningar i NTMCALC. Med transport från bulkfartyg (NTMCALC) blir utsläppen ca 0,01 kg 
CO2/ton och km. För marin täktverksamhet blir avståndet från hamn till täktområdet således 
en kumulativ klimatpåverkan då materialet först ska tas upp i ett icke kustnära område och 
sedan transporteras till hamn för att därefter transporteras vidare med lastbil. Då utsläppen 
CO2 från lastbilstransporter är sju gånger högre än bulkfartygstransporter blir den mest 
betydande klimatpåverkan avståndet vid transport på land.  
 
Följande exempel har gjorts för att lättare kunna se sambanden med transport och utsläppen 
av CO2: 
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För att transportera 10 000 ton naturgrus 30 km med lastbil åtgår 21 716 kg CO2 (NTMCALC). 
Utgörs transportsträckan till 50% (15 km) med bulkfartyg och resterande 50% (15 km) 
transporteras med lastbil åtgår 12 303 kg CO2 (NTMCALC). Detta innebär en reducering av 
utsläpp med 9413 kg CO2.  
 

5 Diskussion 
 
5.1 Tillgång och efterfrågan 
I kombination med den ökade befolkningstillväxten ökar även användandet av naturgrus. 
Hur relevant befolkningstillväxten och användandet av naturgrus som ballast från samma år 
resulterar inte i ett statistiskt säkerställt resultat, men det visar ändå på att kopplingen finns. 
Uppsala- och Jönköpings län, som enligt figur 1, har en stor andel uttag av naturgrus för 
ballastmaterial kontra befolkningstillväxten. Uppsala län angränsar till Stockholms län, vilket 
kan medföra att länsöverskridande transporter sker till län med större befolkningstillväxt. 
Desamma gäller Jönköpings län som gränsar till Västra Götalands län. Enligt Göransson 
(2015) finns medelstora tillgångar av naturgrus i stora delar av Uppsala- och Jönköpings län, 
medan Stockholm- och Västra Götalands län har små tillgångar. 
 
Marin sand- och grusavlagringar förekommer inte i lika stor utsträckning i Bottenhavet och 
Bottenviken på grund av att landhöjningen är större än havets stigning (som nämndes i 
4.1.1). I Sveriges södra delar har istället hastigheten av landhöjningen minskat, samtidigt som 
havsytan stiger (Nyberg et al. 2017). Resultatet blir förlorade landtillgångar av främst sand 
och grus som eroderar ut i havet (Schwarzer 2010). Till följd av detta finns stora och mäktiga 
marina sand- och grusavlagringar utanför södra Sveriges kust. Även befolkningstillväxten ser 
ut att vara som störst i kustnära områden i södra Sverige. Detta kan gynna betydelsen av 
marina sand och grustäkter som substitut för landbaserade naturgrustäkter kopplat till att 
säkerställa miljömålet, Grundvatten av god kvalitet. Avståndet från området Sandflyttan till 
Göteborgs närmsta hamn var 200 km vilket skulle kunna vara för långt ur miljösynpunkt. 
Här finns troligtvis närmre hamnar där användandet av den marina sanden skulle resultera i 
minskade utsläpp från transporter. Enligt Nyberg et al. (2017) finns ett område kallat Stora 
Middelgrund som endast ligger 50 km ifrån närmsta hamnen i Göteborgsområdet. Stora 
delar av detta område ligger över fotiska zonen och skulle innebära en betydande förlust av 
värdefulla bottenmiljöer och lämpar sig därför inte för uttag av marin sand och grus. 
 
En del som inte tas upp fullt ut i denna rapport är användningsområdet av marin sand och 
grus som kusterosionsskydd. Våra värdefulla havsnära landområden behöver återföras med 
sand och grus (Schwarzer 2010) i och med den erosion som sker. Sanden och gruset kommer 
bibehålla dess ursprungliga skick istället för att användas som betongballast. En 
tillståndsansökan med ett sådant syfte bör, anser jag, ha en lättare gång i ett tillståndsärende.  
 
5.2 Tekniker vid upptag av marin sand och grus 
Släpsugningstekniken är en snabb och effektiv metod. I avsnitt 4.2 nämns att det tar 1 - 3 
timmar att fylla fartyget. Detta innebär att processen inte stör det marina livet under en 
längre ihållande period. Uttagen kommer dock att pågå dagligen vilket torde kunna stressa 
de bottenlevande organismerna. Uppfyller området SGU:s ställda krav så bör ett sådant 
pågående ingrepp inte äventyra miljön i området och dess närhet.  
 
5.3 Miljöeffekter från marin täktverksamhet  
Förändrade vågförhållanden bedöms kunna förändras av uttag av marin sand och grus. Dock 
bör inte detta kunna ske då SGU:s krav säkerställer att uttag inte görs i grunda områden. På 
ett större djup bör således inte vågförhållandena förändras. Spridning av sand och grus från 
uttagsplatsen i form av grumling är svåra att göra något åt. Vid lugna förhållanden 
vädermässigt bör ändå grumlingen kunna begränsas. Därför anser jag att uttag bör göras när 
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de rätta förutsättningarna finns. Svaga vindförhållanden torde betyda svagare strömmar och 
vågrörelser vilket begränsar spridningen.  
 
Bullerstörningar kommer att uppstå, vilket nämndes i 4.3.1. Där gjordes jämförelsen med 
fraktfartyg och konstaterades att ljudnivåerna är jämförbara med sandsugningsfartyg. 
Påverkningsgraden från sandsugningsfartygen borde, trots detta, bli högre för ekvivalenta 
ljudnivåer då sandsugningsfartygen arbetar inom samma område under en längre ihållande 
period. Fraktfartygen rör sig istället med högre hastighet och över större områden och 
påverkan bör därför inte vara lika ihållande som sandsugningsfartygens buller.     
 
Det bör vara viktigt att utreda vilka bottenlevande organismer och i vilka mängder de 
förekommer innan start av marin täktverksamhet. Innehåller bottensubstratet en lägre 
koncentration och mindre känsliga arter bör en återetablering kunna ske i snabbare takt. Är 
området rikt på bottenlevande organismer bör området även vara rikt på fisk. Nyttjas 
kommersiellt fiske på en sådan plats kommer födotillgången att minska, samtidigt som 
fiskebeståndet bör få en svårare återetablering. Resultatet skulle kunna bli förödande för 
vissa fiskpopulationer.  
 
För en snabb återhämtning bör uttagens intensitet begränsas. Detta kopplas samman med att 
området har stora mäktigheter och att hydrodynamiken är god. Finns stora mängder sand på 
platsen och uttaget utgör en bråkdel av vad som fanns innan bör återetableringen kunna ske 
på kortast möjligast tid. Självklart finns fler faktorer, såsom organismernas resistens som bör 
utredas innan- och efter uttag för att säkerställa att området kan återhämta sig till dess 
ursprungliga skick. Enligt Cooper et al. (2011) kan områden som har en hög naturlig störning 
leda till en snabbare återhämtning. Detta kopplas till kornstorleken, där de organismer som 
lever i de mer finkorniga materialen är mindre känsliga, medan områden där grus dominerar 
översta bottenlagret generellt består av organismer med en högre känslighet. Därför bör 
upptag av marin sand och grus nyttjas i områden med en hög naturlig störning.  
 
Något som äventyrar den marina miljön från marin täktverksamhet är enligt Velegrakis et al. 
(2010), att lagstiftningen och kraven inte är jämt ställda i Europa. Hänsyn tas inte till 
befintlig forskning inom området och befintliga tillstånd för utvinning av marin sand och 
grus kan därför fortgå med betydande miljöeffekter som resultat. 
     
5.4 Möjligheter för marin täktverksamhet utanför Umeås kust 
Vid en första anblick över det undersökta området som delvis redovisas i figur 3 kunde några 
större sammanhängande områden med sand och grus urskiljas. Dessa områden hade mindre 
areal än de undersökta områdena i rapporten av Nyberg et al. (2017). Område A och B var de 
områden som visade tydligast sammanhängande del av marin sand och grus. Vid närmare 
undersökning visade det sig att mäktigheterna för dessa områden inte var av rätt karaktär för 
att kunna göra upptag inom området, kopplat till SGU:s geologiska kriterier under avsnitt 
2.2. Ett uttag på Område A och B hade således kunnat resultera i att naturresursens volym 
hade förändrats i för stor utsträckning, äventyrat miljömålet om hushållning med 
naturresurser samt förändrat levnadsvillkoren för bottenlevande organismer (avsnitt 4.3.2) 
inom områdena. Dessutom hade troligtvis återhämtningen tagit väldigt lång tid. 
 
Det är möjligt att Område A och B har större mäktigheter i andra delar av områdena (A och 
B) än det som redovisas i resultatet. Undersökningarna som utfördes av SGU och 
sammanfattades av Nyberg, J. Thelander, T (2012) redovisar bara varsitt tvärsnitt av de 
berörda områdena (A och B). Detta då SGU:s forskningsfartyg, som nämns i avsnitt 4.2, 
enbart har rört sig i sydväst-, nordostlig riktning med ett för stort avstånd för att kunna 
redovisa mer än ett tvärsnitt för geologiska lager inom Område A och B. 
 
Område A ligger dessutom inom ett naturreservat, vilket hade försvårat möjligheten för 
utvinning av sand och grus. Huruvida område A och B har en kontinuerlig ackumulation av 
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sand och grus är oklart. Då områdena inte lämpas för uttag av marin sand och grus på grund 
av dess ringa mäktigheter har detta inte utretts vidare. Likaså om andra intressen som 
potentiellt hade kunnat krocka med marin täktverksamhet inom områdena, såsom sjöfart, 
fiske etcetera. 
 
Ett ytterligare område undersöktes, men detta kom inte med i resultatet då områdets djup 
var otillräckligt. Området bör därför ligga över den fotiska zonen och bryta mot ett av de 
utsatta ekologiska kriterierna i avsnitt 2.2.  
 
5.5 Klimatpåverkan 
Då transportavståndet kan vara direkt avgörande för en täkts lämplighet är det utan tvekan 
en viktig faktor att utreda. I programmet NTMCALC fanns diverse olika transporteringssätt och 
fordonssammansättningar. Vad som talar mot resultatet är att sandsugningsfartyg inte gick 
att välja. Därför användes bulkfartyg istället, vilket i praktiken skulle innebära att både 
sandsugningsfartyget och bulkfartyget hade åkt samma rutt och på så sätt dubblat utsläppen 
(beroende på sandsugningsfartygets utsläppsfaktor). Under avsnitt 4.2 nämndes att ett 
normalstort sandsugningsfartyg kunde lasta 8 000 ton. Detta hade då resulterat i två turer 
för att ta upp den totala mängden på 10 000 ton enligt exemplet i avsnitt 4.5. Oavsett blir det 
totala transportutsläppet lägre vid havstransporter. Det beror troligtvis på att 
lastbilstransporterna blir betydligt fler då lastbilarna inte har samma lastningskapacitet som 
fartygen. Är avståndet från täktområdet till hamnen längre kan kanske ett bulkfartyg som har 
större lastningskapacitet vara att föredra för att begränsa antalet transporter.    
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