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SAMMANFATTNING 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ansvarar för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god 
kvalitet” vilket innebär att ”grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag”. En av preciseringarna för detta 
miljökvalitetsmål är att ”naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, 
energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade”. Av den anledningen ska följaktligen 
uttagen av naturgrusavlagringar på land, som är en ändlig resurs, för användning i 
materialförsörjningen minska. Många av de användningsområden där naturgrus används idag kan i 
många fall ersättas med krossat berg vilket bör ses som det första alternativet till ersättningsmaterial 
för naturgrus. Det finns dock en del användningsområden, såsom till den fina fraktionen i betong, där 
det i dagens läge är kostsamt eller kräver mycket energi att producera ersättningsmaterial från krossat 
berg samt generar restprodukter. Inom dessa användningsområden kan marin sand och grus utgöra 
ersättning för naturgrus från land. Särskilt inom de områden där användningen av naturgrus är störst 
som ballast i betong och betongvaror. Naturgrus har under de senaste åren utgjort 12–15 % av den 
totala ballastanvändningen i Sverige och för 2015 uppgår användningen av naturgrus till 10,8 miljoner 
ton (Mton). Av denna användning av naturgrus är bedömningen att marin sand och grus maximalt 
skulle kunna utgöra 1–2,5 Mton per år i framtiden.  

De geografiska regioner, där marin sand och grus delvis kan ersätta naturgrus är de kustnära regioner 
som har stor förbrukning av naturgrus, men samtidigt små tillgångar av naturgrus på land, och som 
förväntas fortsättningsvis vara expansiva när det gäller byggande och branschrelaterad industri. För 
dessa regioner kan marin sand och grus utgöra ett transportrelaterat ekonomiskt och miljömässigt 
hållbart alternativ till naturgrus på land. De områden, vilka därför är mest aktuella för användning av 
marin sand och grus som en del i materialförsörjningen, är Stockholm-Mälardalen, sydvästra Skåne 
och Göteborgs-Västra Götalandsregionen. Inom dessa regioner finns även hamnar som har möjlighet 
att ta emot, förvara samt förädla marin sand och grus. Hamnarna är belägna inom rimliga avstånd till 
platser där materialet behövs och har möjlighet att transportera materialet vidare med både lastbil och 
tåg. Behovet av material i dessa regioner gör att marin sand och grus kan konkurrera med 
marknadspriset på naturgrus. Det finns även möjlighet att ta in havssand till andra platser i Sverige för 
att sedan transportera materialet längre sträckor på tåg eller med fartyg dit behovet finns. 

Graden av miljöeffekt, orsakad av marin sandtäktsverksamhet, beror på lokala fysiska och biologiska 
förhållanden, och är inte väl känd i svenskt vatten. Om marin sandtäktsverksamhet inleds i Sverige 
föreslås därför att sanduttag påbörjas i mindre skala inom fyra av de nio områden på svensk 
kontinentalsockel som identifierats som mest lämpliga för sanduttag mot bakgrund av naturvärden, 
biologiska och geologiska faktorer, tekniska egenskaper samt sedimentdynamik. Dessa fyra områden 
är Sandflyttan, Sandhammar Bank och Klippbanken i södra Östersjön samt Svalan och Falkens Grund 
i Bottenviken. Lämpligheten avser valda delar av dessa områden. Inom vissa delar av Salvo Rev, 
nordost om Gotland i Östersjön, och Östra Banken i Bottenhavet kan det också vara möjligt att utvinna 
sand och grus under hållbara premisser. Men dessa två områden ligger inom Natura 2000-områden, 
vilket kräver en mer omfattande tillståndsprocess och visar att naturvärdena är särskilt högt 
prioriterade. Prövningarna av tillståndsansökningarna för täktverksamhet skiljer sig en aning åt, enligt 
svenska lagar och regler, beroende på om området är ett Natura 2000 område eller beläget innanför 
eller utanför territorialgränsen.  

De mätningar, provtagningar och observationer av havsbottnen, som SGU har utfört inom detta 
regeringsuppdrag, samt de kvalitativa miljöbedömningar som Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) 
utfört på samma underlag, visar att miljömässigt hållbart uttag av marin sand och grus kan väntas vara 
möjligt i delar av ovan nämnda områden samt att områdena innehåller material av rätt kvalitet. De 
delar av områdena som föreslås vara mest lämpliga för sanduttag är belägna i sluttningar och svackor 
djupare än den fotiska zonen, är uppbyggda ända till bottenytan av större och mäktigare sand- och 
grusavlagringar och har ett bottensubstrat som utgörs huvudsakligen av fraktionerna sand och grus, har 
i bottenytan en så pass hög energi i bottenvattnet att en stor transport och ackumulation av sand och 
grus förekommer och ligger så pass långt från kusten att risken för en ökad kusterosion är försumbar. 
Detta innebär också att grunda, biologiskt känsliga hårdbottnar som ligger kustnära undviks. 
Sannolikheten är därför hög att ekosystemtjänster och biodiversitet i täktområdet bibehålls. Det är 
emellertid viktigt att eventuell verksamhet följs upp med väl utformade biologiska kontrollprogram. 
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Till skillnad från uttag av naturgrus på land, som ger en beständig påverkan på landskapet, kan uttag 
av marin sand och grus, om det sker på lämpligt sätt och i lämpligt område, sannolikt göras på ett 
sådant sätt att bestående förändringar på havsbotten minimeras. I havet finns alltid en möjlighet till att 
havsbottenområdena återhämtas genom de aktiva processer i form av vågor och strömmar som också 
skapar förutsättningar till att grus och sand kan tas på platsen. Om uttag görs med en god hushållning 
bör material dessutom kunna tas ut utan att detta resulterar i en större påverkan av existerande sand- 
och grusförekomster. 

Om marin täktverksamhet påbörjas ska den föregås av en ansökan, enligt Kontinentalsockellagen, 
innehållande resultat från detaljerade fysiska, arkeologiska och biologiska undersökningar, både 
innanför och utanför täktområdet. Dessutom bör kontrollprogram utformas så att undersökningar av 
fysiska och biologiska parametrar utförs strax före och efter uttag i täktområdet, men även utanför 
täkten för referens och eventuell påverkan på sedimentdynamik utanför området. Om skadeverkningar 
uppträder ska verksamheten avbrytas. Släpmuddringsteknik ska användas för att undvika att djuphålor 
uppkommer. 

Ett första steg vid sandutvinning skulle kunna vara att göra uttag på maximalt ca 300 000 ton (ca 
180 000 m3) material vart annat eller tredje år från respektive utvalt möjligt område, för att studera 
effekterna av uttaget och hur snabbt havsbottnen återhämtar sig. Ett sådant uttag påverkar direkt en yta 
på ca 0,36 km2, 360 000 m2 (600 x 600 m), av botten vid ett uttag ned till ca 0.5 meter under 
bottenytan. Det utgör ca 0,3 % till 6,5 % av den identifierade havsbottenytan som kan vara möjlig för 
sanduttag inom varje kartlagt område. Mängden sand och grus som tas vid varje sådant tillfälle utgör 
0,015 % (Svalans och Falkens Grund), 0,03 % (Sandhammarbanken), 0,2 % (Klippbanken) 0,4 % 
(Salvo Rev), 0,5 % (Finngrunden/Östra Banken) och 0,7 % (Sandflyttan) av den minsta befintliga 
mängd sand och grus som uppskattats förekomma inom respektive kartlagt möjligt område. Att ta upp 
8 000 ton marin sand och grus med släpmuddringsteknik, för att fylla ett fartyg, tar ca 1–3 timmar, 
vilket innebär att den effektiva tiden att suga upp 300 000 ton sand och grus från havsbottnen är ca 38–

114 timmar. Eftersom en del av områdena är produktiva för fisk bör uttag av sand och grus göras vid 
ett sammanhållet tillfälle under lämplig tid på året. Detta minimerar även risken att påverka 
yrkesfisket negativt. Om miljön på havsbottnen återhämtas och permanenta skador på ekosystem 
uteblir så kan eventuellt större mängder sand och grus tas ut, och om intressekonfliktbilden ändras, 
ytterligare områden av de här framtagna användas för sanduttag. Ett årligt uttag av 500 000 ton skulle 
utgöra 10–15 % av naturgrusanvändningen i Skåne, Mälardalen-Stockholm och Göteborgsregionen.  

Beräkningar baserade på internationella priser för marin sandtäktsverksamhet indikerar att de 
kostnader som kommer uppstå vid upptag och transport till hamn från dessa områden samt lossning, 
förvaring i hamn och eventuell förädling kan konkurrera med marknadspriser för naturgrus på land. 
Skulle det finnas en önskan att övergå från naturgrus på land till marin sand och grus skulle en höjning 
av naturgrusskatten kunna fungera som ett styrmedel för att göra havssand mer konkurrenskraftig 
gentemot landbaserad utvinning av naturgrus. Dessutom finns det en administrativ avgift kopplad till 
kontinentalsockellagen och mängden upptagen marin sand och grus som kan vara ett styrmedel i 
sammanhanget.  

Förutom användningsområden inom anläggningsindustrin finns också intresse att använda marin 
sand/grus som kusterosionsskydd via strandfodring. De geografiska regionerna där detta är aktuellt är 
dock för närvarande begränsade till några kustavsnitt längs Skånes kust. De i detta uppdrag 
identifierade marina täktområdena kan även användas för detta ändamål. 

Det finns områden på svensk kontinentalsockel som inte är maringeologiskt kartlagda och som kan 
innehålla större sand/grusavlagringar möjliga för uttag enligt satta geologiska och miljömässiga 
kriterier. Därför föreslås att en reguljär maringeologisk kartläggning av dessa ej kartlagda områden 
utförs.  

1. UPPDRAGET 

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2016 Sveriges geologiska undersökning (SGU) följande 
uppdrag: ”SGU ska i samråd med Havs- och vattenmyndigheten(HaV) se över om och i så fall under 
vilka förutsättningar och till vilka kostnader utvinning av grus och sand till havs som 
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ersättningsmaterial till naturgrus och natursand från land skulle kunna genomföras. Syftet är att 
säkerställa att ett eventuellt uttag sker på ett långsiktigt hållbart sätt och ska kunna utgöra en del i den 
lokala och regionala materialförsörjningsplaneringen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2017.”  

Uppdraget har utförts av en arbetsgrupp bestående av Kristian Schoning, Karin Grånäs, Pär Nordgren, 
Anna Svensson, Sara Nordström och Johan Nyberg från SGU och Linus Hammar, Malin 
Hemmingsson, Lena Tingström och Linda Lingsten från HaV.  

SGU har, på eget initiativ, som en del av uppdraget, utfört en mer detaljerad kartläggning av de av 
SGU tidigare lokaliserade sandavlagringarna på svensk havsbotten där eventuell sandtäktsverksamhet 
kan äga rum.  

HaV har bidragit med kvalitativa ekologiska bedömningar på det, av SGU, framtagna underlaget samt 
definitioner av hållbarhet och kriterier. HaV har även deltagit i utformningen av slutsatser och 
rekommendationer. 

2. BAKGRUND OCH RELATERAT MYNDIGHETSANSVAR 

2.1 Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige och har till uppgift att 
tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Geologisk information 
är ett viktigt underlag för att fatta väl grundade beslut inom samhällsplaneringen. SGU ansvarar bl.a. 
även för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” som innebär att ”grundvattnet ska ge en 
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag”. En av preciseringarna i miljökvalitetsmålet är att ”naturgrusavlagringar av stor betydelse 
för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade”. Som en 
del i att uppfylla detta miljökvalitetsmål ska följaktligen uttag av naturgrus ur isälvsavlagringar på 
land minska. Det bör i framtiden undvikas att situationer uppkommer, såsom fallet är idag norr om 
Stockholm, att pågående markanvändning och omfattande täktverksamhet omöjliggör användande av 
Stockholmsåsen som grundvattenmagasin för uttag av dricksvatten. Efterfrågan på produkter av 
naturgrus kommer sannolikt fortsättningsvis finnas, vilket innebär ett vidare behov av 
ersättningsmaterial. Inom många användningsområden kan naturgruset ersättas med krossat berg 
vilket bör ses som det första alternativet till ersättningsmaterial till naturgrus. Det finns dock en del 
användningsområden där krossat berg är mindre lämpligt och geografiska regioner där berggrunden är 
av sämre kvalitet för ändamålet.  

SGU har sedan 1970-talet undersökt, systematiskt, reguljärt och på nationell basis, svensk havsbotten 
(territorialhav och ekonomisk zon). Därigenom har SGU byggt upp både kunskaper och databaser om 
svensk havsbotten. De maringeologiska databaserna består av hydroakustiska datamängder, 
dokumentation av sedimentprover och bottenobservationer samt tillhörande kartor, beskrivningar och 
rapporter.  

SGU, i sitt myndighetsarbete, meddelar, genom bemyndigande, tillstånd till sand-, grus- och stentäkt 
inom allmänt vatten på kontinentalsockeln enligt kontinentalsockelförordningen (1966:315). SGU 
utövar även tillsyn av efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd enligt lagen om 
kontinentalsockeln. 

Ärenden om sand-, grus- och stentäkt till havs är i dagsläget inte vanligt förekommande i Sverige, men 
det finns ett ökat intresse, både från näringslivets sida och kommuner, att undersöka möjligheterna att 
tillgodogöra sig sand, grus och sten från kontinentalsockeln för byggnation, infrastruktursändamål och 
strandfodring.  

För närvarande finns i Sverige ett erhållet tillstånd till sand-, grus- och stentäkt och det är för Ystads 
kommun som under tio år, vid fyra tillfällen, från april 2011 kan utvinna totalt 340 000 m³ sand, grus 
och sten inom specificerat område vid Sandhammar Bank, för strandfodring vid Ystads Sandskog och 
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Löderups Strandbad. Tillståndet är förenat med ett antal villkor som SGU har fastställt för att skydda 
allmänna intressen och enskild rätt. 

2.2 Havs- och Vattenmyndigheten (HaV)  

2.2.1 Havsplaneringsförordningen 

Den 1 september 2014 infördes en ny bestämmelse i miljöbalken (4 kap. 10§) om statlig havsplanering 
i Sverige som innebär att EU:s ramdirektiv införs i nationell lagstiftning. Havsplaneringsförordningen 
(2015:400) reglerar genomförandet av havsplaneringen. Förordningen slår fast att havsplanernas 
utformning ska bidra till god miljöstatus och hållbart nyttjande av havets resurser genom att främja 
samexistens mellan både nuvarande och framtida verksamheter. Förslag till havsplaner ska utformas 
så att planerna integrerar näringspolitiska mål och sociala mål samt miljömål. I förordningen finns 
även bestämmelser om geografisk avgränsning, havsplanernas innehåll, ansvar för genomförande, 
samråd och samverkan i förslagsarbetet samt uppföljning och översyn. 

Huvudsyftet med havsplanerna är att tydliggöra hur olika havsområden kan användas. Havsplanering 
är en tvärsektoriell rumslig planering där avvägningar mellan olika intressen och områden för 
nyttjande görs utifrån politiska målsättningar och givna förutsättningar som natur, tillståndsgiven 
verksamhet och internationell lagstiftning. Havsplanen ska ge uttryck för statens samlade syn på hur 
havsområdena bör förvaltas och planerna innebär ställningstagande till hur olika allmänna intressen 
ska beaktas. Planerna blir även ett viktigt verktyg för utvecklingen av havsanknutna näringar inte 
minst genom att öka förutsägbarheten för aktörer som avser bedriva verksamhet till havs. 

En utgångspunkt för havsplaneringen är hänsyn till ekosystemens förutsättningar för att trygga de 
värden som är grund för näringar som exempelvis turism eller yrkesfiske. Havs- och 
vattenmyndigheten tillämpar därför en ekosystemansats i sitt arbete. 

(Från Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:21). 

Denna utredning av olika områdens lämplighet för utvinning av marin sand och grus kommer att vara 
ett viktigt underlag för de havsplaner som nu tas fram. 

2.2.2 Havsmiljöförordningen 

Havsmiljöförordningen från 2010 som införts med stöd av 5 kap. i Miljöbalken har införlivat alla 
delarna av EU:s ramdirektiv om en marin strategi (havsmiljödirektivet) i svensk lagstiftning och HaV 
har ansvar för genomförandet. Ansvaret för genomförandet innebär att myndigheten ska genomföra 
alla de steg som ingår i den marina strategi som alla länder ska genomföra och detta ska ske i 
samverkan med andra berörda svenska myndigheter och framför allt angränsande länder för att 
upprätthålla eller nå god miljöstatus i Nordsjön respektive Östersjön. 

Syftet med direktivet är att länderna ska vidta åtgärder för att uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i 
den marina miljön 2020. Det ska, mycket förenklat, ske genom att skydda och bevara miljön, 
förhindra försämring och om möjligt återställa marina ekosystem som skadats. Det innebär också att 
länderna ska förhindra och minska utsläpp och annan mänsklig verksamhet för att säkerställa 
bevarandet av ekosystem, den biologiska mångfalden och ett hållbart nyttjande av marina resurser nu 
och i framtiden. Genomförandet av havsmiljödirektivet är ett av EU:s viktiga bidrag till att uppnå en 
del av FN:s hållbarhetsmål och då främst mål 14 som berör den marina miljön. Nationellt är 
genomförandet av havsmiljöförordningen ett mycket viktigt bidrag till att uppnå flera av 
miljökvalitetsmålen, bl.a. ”Hav i balans och levande kust och skärgård”, ”Ingen övergödning”, ”Giftfri 
miljö” och ”Ett rikt växt- och djurliv” och vice versa. 

Att fastställa vad som är god miljöstatus (GES) är en central del i arbetet med att genomföra den 
marina strategin. Det är mot detta som en bedömning av miljötillståndet görs, dvs. om GES uppnås 
eller inte, och om hur långt från GES man är. Om god miljöstatus inte uppnås inom ett eller flera 
tematiska eller geografiska områden ska miljömål med indikatorer (miljökvalitetsnormer i 
havsmiljöförordningen) fastställas för att vägleda mot att uppnå GES. Både vad som kännetecknar god 
miljöstatus och normerna fastställs i HaV:s föreskrifter 2012:18. Om miljökvalitetsnormerna inte nås 
ska åtgärder vidtas för att uppnå dessa och så att god miljöstatus på sikt upprätthålls eller nås. 
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Åtgärderna ska samlas i ett åtgärdsprogram som ska genomföras. Övervakningsprogram ska dels 
möjliggöra en löpande bedömning av miljötillståndet, samt följa upp normerna och därmed också 
effekterna av åtgärderna. 

Både vad som är god miljöstatus och miljökvalitetsnormerna delas in i tematiska områden, bland annat 
utifrån belastningar från mänsklig verksamhet. Exempel på belastningar är tillförsel av näringsämnen, 
farliga ämnen eller undervattensbuller men också belastningar som fysiskt påverkar havsbottnen 
genom att livsmiljöer skadas eller förloras. Verksamheter som anses skada havsbottnen kan till 
exempel vara bottentrålning efter fisk eller utvinning av icke-levande resurser, såsom sand och grus. 
De mänskliga verksamheterna, inklusive mineralutvinning ska alltså bedrivas på ett sätt så att god 
miljöstatus kan upprätthållas eller nås så att den marina miljön nyttjas på ett hållbart sätt nu och i 
framtiden. 

2.2.3 Art- och habitatdirektivet 

Rådets direktiv 92/43EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
(art- och habitatdirektivet) kompletterar fågeldirektivet och omfattar både djur och växter. Art- och 
habitatdirektivet anger vilka arter och naturtyper som ska skyddas inom EU. Vilka dessa är har 
gemensamt bestämts av medlemsländerna inom EU.  

Varje medlemsland ska se till att alla dessa arter och naturtyper har så kallad gynnsam 
bevarandestatus, vilket innebär att utbredningsområde, areal, populationsutveckling och andra 
kvaliteter finns och kan bibehållas. Sveriges åtaganden enligt fågel- och habitatdirektiven har 
genomförts dels genom bestämmelser om fredande av vilt och fisk i jakt- och fiskelagstiftningarna, 
dels genom att direktivens artiklar har införlivats i artskyddsförordningen.  

Art- och habitatdirektivet innefattar bildandet av det ekologiska nätverket Natura 2000, regler som är 
införlivade i svensk lagstiftning genom 7 kap 27–29 §§ miljöbalken och i 15–20 §§ förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken. Alla medlemsländer ska utse ett så stort antal områden som behövs 
för att särskilt listade arter och livsmiljöer som är ovanliga eller hotade i ett EU-perspektiv långsiktigt 
ska kunna finnas kvar inom EU. 

3. HÅLLBAR REGIONAL MATERIALFÖRSÖRJNING 

Det finns flera olika aspekter som ingår i och vad som behöver beaktas för att uppnå en hållbar 
regional materialförsörjning. Här ingår såväl ekonomiska som miljömässiga aspekter och 
sammantaget kan dessa faktorer sammanfattas så att innebörden av en hållbar materialförsörjning är: 
samhällets långsiktiga behov av ballast i en region ska tillgodoses på ett resurseffektivt sätt med 
minimal påverkan på miljön och människors hälsa och utan att framtida generationers behov av 
material äventyras. Centralt för att uppnå detta är att man förstår och beaktar sina förutsättningar vad 
gäller naturresurser och behov i regionen samt har ett tydligt fokus på resurseffektivitet och en hållbar 
mark- och vattenanvändning.  

3.1 Långsiktigt behov 

En del av hållbar materialförsörjning är att säkerställa att det finns tillgång på ballastmaterial för 
samhällets behov i ett långsiktigt perspektiv vilket innebär att man behöver ha en uppfattning om det 
framtida behovet av material. Det här inbegriper såväl de kända behoven i regionen under den närmsta 
tidsperioden men också att man säkerställer att man kan tillgodose samhällets behov på längre sikt och 
att behoven kan tillgodoses utan avsevärd påverkan på människa och miljö. Behovet av material är 
starkt knutet till befolkningsmängd och aktivitet inom byggproduktionen såväl husbyggande som 
anläggning samt branschspecifik industri. Det långsiktiga behovet av material som finns måste sedan 
sättas i relation till vilka förutsättningar, det vill säga begränsningar och möjligheter, man har till att ta 
fram material i regionen. Förutsättningarna utgörs såväl av naturgivna förutsättningar såsom geologi 
och samhällsmässiga strukturer. Ett resursutnyttjande som på kort sikt tillgodoser behoven men inte 
ser till förutsättningarna och konsekvenserna på längre sikt kan ge negativa konsekvenser för såväl 
ekonomi som miljö t.ex. i form av högre priser på ballastprodukter och längre transporter för material. 



12 
 

3.2 Hållbart uttag av naturresurser 

Uttag av geologiska naturresurser innebär ofta ett uttag av ändliga resurser antingen på så vis att 
tillgången på naturresursen är begränsad eller att tillgängligheten av naturresursen är begränsad. För 
att använda sig av dessa ändliga resurser är det nödvändigt att minimera de negativa effekterna av 
verksamheten men samtidigt ofta acceptera en viss påverkan på miljön. Denna påverkan får inte vara 
påtaglig samt på längre sikt påverka ekosystemens bärkraft och funktionen hos de biogeokemiska 
systemen. På grund av eventuell miljöpåverkan och att det är fråga om ändliga resurser är det mycket 
viktigt att ha en god resurseffektivitet där resurshushållning är något centralt. Det här inbegriper även 
ett synsätt där lättillgängliga naturtillgångar inte nyttjas på ett sådant sätt att de snabbt förbrukas och 
att man långsiktigt säkerställer tillgången på resursen och att värdet av att bruka resursen idag ska 
vägas mot värdet av att låta den finnas kvar. Detta för att säkerställa kommande generationers 
möjligheter till att tillgodose sina behov utan avsevärd miljöpåverkan.  

3.3 Hållbart uttag av naturgrus och berg 

Utgångspunkten för en hållbar materialförsörjning är att den i huvudsak ska vila på andra resurser än 
uttag av naturgrus på land och att alternativa material till naturgrus på land används där det är 
ekonomiskt och tekniskt möjligt. En central del i materialförsörjning är återvinning av material vilket 
även inbegriper tillgodogörandet av material som uppkommer utanför reguljär täktverksamhet.  

För att uppnå en god resurshushållning är det nödvändigt att beakta såväl naturgrus som berggrund 
som ändliga resurser. Naturgrus är en icke förnybar naturresurs med fysiskt begränsad tillgång. 
Kristallint berg är i sig ingen bristvara men möjligheterna till utvinning begränsas av att berggrunden 
behöver ha vissa tekniska egenskaper för att kunna användas och är inte alltid tillgänglig då den ligger 
under mäktiga jordlager eller begränsas av andra motstående intressen samt finns långt ifrån där 
behovet av material finns. För att förstå vilka förutsättningar som finns måste naturresurserna vara 
kända vilket är en nödvändighet för att kunna avgöra vad god mark- och vattenanvändning är samt 
kunna göra avvägningar mellan olika intressen. 

En annan aspekt på resurshållning är att använda bergmaterial till det som det är bäst lämpade för det 
vill säga kvaliteter på bergmaterial som lämpar sig för kvalificerade användningsområden ska inte 
användas till användningsområden där det går att använda material som inte behöver uppfylla höga 
kvalitetskrav. 

3.4 Hållbart uttag av marin sand och grus 

Marin sand och grus är en geologisk naturresurs och måste betraktas som en ändlig resurs att hushålla 
med. I alla fall om användningsområdet ska vara ballastprodukter i materialförsörjningen och inte bara 
som återfyllnad av eroderade stränder, s.k. strandfodring. För att täktverksamhet av marin sand ska ske 
på ett långsiktigt hållbart sätt med en god hushållning av naturresurserna behövs kriterier för de 
faktorer som är väsentliga för att utvinning av marin sand och grus ska kunna genomföras på ett 
miljömässigt hållbart sätt. Kriterierna ska säkerställa att det finns möjlighet till en snabb återhämtning 
för biologi och fysisk miljö så att endast en tidsbegränsad påverkan uppstår, se bilaga 1 om kriterier 
för miljömässig hållbarhet. Det här inbegriper att ekosystem inte påverkas så att deras förmåga att 
leverera ekosystemtjänster väsentligt påverkas eller den biologiska mångfalden minskar. Kriterierna 
ska även tillgodose att långsiktigt säkerställa tillgången på resursen och att den naturliga tillförseln av 
sand och grus inte får minska. För att ett område på havsbotten ska kunna komma i fråga för utvinning 
av marin sand och grus behöver dessa grundläggande kriterier vara uppfyllda. Innan en täktverksamhet 
kan komma till stånd behöver ett område utvärderas noggrant och för att säkerställa att inte negativa 
effekter uppstår av en eventuell täktverksamhet är det nödvändigt att den kontinuerligt utvärderas med 
hjälp av lämpliga kontrollprogram. 

Följande miljömässiga kriterier (geologiska och ekologiska) är nödvändiga att uppfylla för att ett 
område på havsbotten ska kunna vara lämpligt för uttag av marin sand och grus: 

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 befintliga naturresursens volym så lite 
som möjligt så att en god hushållning genomförs.  
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• 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/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. 
 

Inledningsvis har 9 områden identifierats som möjliga för uttag av marin sand och grus och som skulle 
kunna utgöra en del i materialförsörjningen, se figur 1 och 8. Dessa 9 områden har sedan, inom 
uppdraget, undersökts närmare av SGU med hydroakustiska mätningar, provtagningar och 
bottenobservationer samt utvärderats utifrån ovanstående kriterier, se kapitel 11 och bilaga 2. 
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Figur 1. Kända större sand- och grusavlagringar på svensk kontinentalsockel. Avlagringarna där 
täktverksamhet ägt rum är sedan 1967. 
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4. BALLASTPRODUKTION OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

4.1 Svensk historisk och internationell marin täktverksamhet 

Marin sandtäkt har, i Sverige, fram till år 1992, utförts i begränsad omfattning, och då av utländska 
företag, se bilaga 3 och figur 1. Vid byggandet av Öresundsbron, under slutet av 1990-talet, togs även 
sand upp (ca 2,5 miljoner ton) ur Flintrännan i Öresund. En viss import av marin sand och grus har 
skett de senaste åren för användning till bl.a. stabilisering av vägar samt fyllnad av hamnar. Fram till i 
april 2015 importerades ca 30 000–60 000 ton/år marin sand och grus från Danmark till Göteborg av 
svenska NCC Roads, (muntlig uppgift). Marin sand och grus importeras även via lastbil över 
Öresundsbron från Danmark till Sverige som en del i den regionala materialförsörjningen. 

Utanför Sverige är marin sandtäktsverksamhet, i några länder, en relativt stor verksamhet. Enligt 
Internationella Havsforskningsrådet (ICES, International Council for Exploration of the Sea) togs 
sammanlagt i medlemsländerna upp 133 miljoner ton marin sand/grus under 2013, 253 miljoner ton 
under 2014 och 116 miljoner ton under 2015. Tillstånd har givits av myndigheter i 11 av de 20 
medlemsländerna som rapporterar till ICES (ICES, 2014, 2015, 2016). Ingen trend i upptagsmängder 
syns dock, eftersom variationen framförallt beror på en ändrad efterfrågan vid stora byggprojekt i 
Nederländerna.  

ICES medlemsländer är de som har kust mot Östersjön, Nordsjön och Nordatlanten, vilket även 
inkluderar USA och Kanada. Av dessa länder förekom, under år 2015, marin sandtäktsverksamhet i 
följande, med fallande uttagsmängder; Nederländerna, Storbritannien, USA, Danmark, Frankrike, 
Belgien, Tyskland, Polen, Portugal och Spanien, se tabell 1. De tre huvudsakliga 
användningsområdena för den marina sanden/gruset är: 1) anläggningsverksamhet i allmänhet, men 
främst för tillverkning av betong, till vilken ca 45 % av den totala uttagsmängden användes under 
2015, 2) kusterosionsskydd av olika slag, till vilken ca 47 % av den totala uttagsmängden användes 
samt 3) fyllnadsmaterial vid återtag av landområden, fyllnadsmaterial i hamnar, fyllnadsmaterial för 
infrastruktur och anläggningsverksamhet, till vilken ca 8 % av den totala uttagsmängden användes. I 
tabell 1 redovisas de totala uttagen i miljoner ton och användningsområdena i procent. 

Tabell 1. Mängd upptagen marin sand/grus samt användningsområden för denna mängd år 2015 för respektive 
medlemsland i ICES.  

Land Totalt Mton Anläggning % Kusterosion % Fyllnad  % 

Nederländerna 43,3 26 68 6 

Storbritannien 29,8 87 7 6 

USA 15,8 0 88 12 

Danmark 11,6 50 29 21 

Frankrike 4,9 91 0 9 

Belgien 4,7 83 17 0 

Tyskland 3,8 22 78 0 

Polen 1,0 43 57 0 

Portugal 0,5 54 46 0 

Spanien 0,4 0 100 0 

Sverige* 0,1 0 100 0 

* Sveriges siffror avser 2014 

 

Licensierade områden med tillstånd för uttag finns i nio av dessa ICES medlemsländer. Antalet 
licensierade områden och storlek på licensierade ytor har ändrats marginellt sedan 2012. Ytan av de 
områden där uttag skett är i de flesta fall mindre än den yta som licens finns för. Exempelvis, är den 
yta som uttag skett på i Sverige vid Sandhammarbanken endast 2,7 km2 stor jämfört med den yta på 
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9,7 km2 som täkttillstånd finns för. Motsvarande siffror är för Belgien 30 %, för Nederländerna 18 % 
och för Storbritannien 12 %.  

Enligt European Aggregates Association (UEPG) så var den marina ballastproduktionen, i de 28 EU-
länder som är medlemmar i denna organisation, 2460 miljoner ton under 2013 och 2510 miljoner ton 
under 2014. Det utgör drygt 2 % av den samlade ballastproduktionen. Siffror för 2015 har inte 
publicerats än. Nederländerna är det land med högst andel ballast med marint ursprung av den totala 
ballastproduktionen, se tabell 2. 

Tabell 2. Andelen ballast med marint ursprung av den totala ballastproduktionen i respektive land. 

Land 2013 % 2014 % 

Nederländerna 23 19 

Belgien 10 7 

Danmark 13 12 

Frankrike 2 2 

Tyskland 2 2 

Storbritannien 5 5 

Totalt UEPG 2,3 2,2 

 

4.2 Ballastproduktion i Sverige 

Den största delen av den ballast som produceras idag utgörs av krossat berg, se figur 2. Under de 
senaste åren har den totala produktionen av ballast legat från 76 till 79 Mton per år för att under 2015 
stiga till 86 Mton. Sedan början av 1990-talet har uttaget av naturgrus stadigt minskat och har under 
senare år stabiliserat sig på omkring 10,5 Mton per år. Produktionen av naturgrus uppgick 2015 till 
10,8 Mton och utgör ca 12 % av den totala produktionen av ballast. Det största användningsområdet 
för naturgrus är som ballast för betong vilket drygt hälften av naturgruset används till. Huvuddelen av 
naturgruset produceras i regioner med en stark aktivitet i byggproduktionen samt i regioner som har 
relativt god tillgång på naturgrus, se tabell 3. En hel del transporter av naturgrus sker även över 
länsgränser t.ex. från Uppsala län till Stockholms län. 

Användningen och produktionen av ballast följer i stora drag aktiviteten inom byggproduktionen i 
Sverige. Vid husbyggande så finns det behov av ballast till olika användningsområden som 
grundläggning, omkringliggande infrastruktur och betong till själva byggnaden. Ökningen av 
produktionen av ballast det senaste året (2015) kan ses som en direkt följd av ett ökat 
bostadsbyggande. Mot bakgrund av behovet av bostäder i Sverige och ett antal större planerade 
infrastrukturprojekt kommer efterfrågan av ballast de närmaste åren att vara hög. Under 2016 är 
bedömningen att det kommer produceras omkring 100 Mton ballast och det är inte osannolikt att vi 
före 2020 kommer upp i samma nivå i produktionen av ballast som när den var som störst under 
början på 1970-talet med 130 Mton. Det största behovet av ballast kommer finnas i de expansiva 
regioner där det byggs mycket bostäder och investeras i infrastruktur. 

Vad gäller användningen av betong vid husbyggnation så används betongstommar i ca 9 av 10 
flerbostadshus. Då det största användningsområdet för naturgrus är som ballast för betong kan man 
förvänta sig ett ökat behov av naturgrus vid ett ökat bostadsbyggande. Den största delen av det 
naturgrus som används till betong har kornstorlekar i intervallet 0–4 mm medan det till grövre 
fraktioner av ballast oftast används krossat berg. Generellt sett består hälften av betongen av ballast 
och den finkornigare fraktionen utgör i sin tur hälften av ballastmaterialet. Marin sand och grus skulle 
alltså kunna bidra till att ersätta den finare fraktionen av ballast vid betongframställning. 
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Figur 2. Den totala produktionen av ballast från 1985 till 2015 uppdelat på krossberg, morän och 
naturgrus. 

Tabell 3. De län i Sverige som har den största produktionen av naturgrus och hur stor andel av 
ballastproduktionen i dessa län som utgörs av naturgrus. För naturgruset visas även hur stor andel av naturgruset 
som används till betong. 

Län Produktion av 
naturgrus Mton 

Andel av 
ballastproduktion 

som utgörs av 
naturgrus % 

Andel av naturgruset 
som används till 

betong % 

Stockholm 1,55 16 60 

Västra Götaland 1,34 9 57 

Uppsala 1,19 30 65 

Skåne 1,05 11 43 

Jönköping 0,90 24 21 

Halland 0,57 17 70 

Södermanland 0,54 24 83 

Västerbotten 0,49 10 40 

 

5. REGIONER DÄR MARIN SAND OCH GRUS KAN VARA AV 
BETYDELSE I MATERIALFÖRSÖRJNINGEN 

I ett materialförsörjningsperspektiv finns 9 kustnära regioner som har en stor förbrukning av naturgrus 
och som förväntas vara expansiva när det gäller byggande, se figur 3. Av dessa är Stockholm-
Mälardalen-, Skåne- och Göteborgsregionerna mest expansiva, och som samtidigt har en relativt hög 
andel naturgrus av ballastproduktionen, se figur 4, men ändå en begränsad tillgång på naturgrus, se 
figur 6. I dessa tre regioner bör det därför i första hand bli aktuellt att använda marin sand och grus. 
Marin sand och grus kan dock även bli ett alternativ i den regionala materialförsörjningen i de 
kustnära regionerna; Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Kalmar och Karlskrona, se figur 3, där Sundsvall 
och Karskrona har små naturgrusavlagringar på land, se figur 6, beroende på avstånd till uttaget av 
marin sand och grus samt transport- och hamnlösning.  



 

Figur 3. Expansiva regioner. De icke
intensiteten gällande inflyttning och byggande.

 

5.1 Stockholm-Mälardalen

Stockholm-Uppsala är Sveriges mest expansiva region med planer på en byggnadstakt på 286
bostäder på 10 år bara i Stockholmsregionen. Det här betyder behov av stora mängder ballast till 
byggnaderna i sig men också till den infrastruktur som behövs i regionen m
Idag står Stockholm och Uppsala län för 25 % av Sveriges produktion av naturgrus samtidigt som det i 
stora delar av dessa län finns små tillgångar av naturgrus. De stora mellansvenska åsarna i Mälardalen 
har exploaterats under lång tid och av de sträckor som återstår är de flesta delar viktiga som 

De icke-färgade regionerna är minst expansiva och har den lägsta 
intensiteten gällande inflyttning och byggande. 

Mälardalen 

Uppsala är Sveriges mest expansiva region med planer på en byggnadstakt på 286
bostäder på 10 år bara i Stockholmsregionen. Det här betyder behov av stora mängder ballast till 
byggnaderna i sig men också till den infrastruktur som behövs i regionen med en ökad befolkning. 
Idag står Stockholm och Uppsala län för 25 % av Sveriges produktion av naturgrus samtidigt som det i 
stora delar av dessa län finns små tillgångar av naturgrus. De stora mellansvenska åsarna i Mälardalen 

id och av de sträckor som återstår är de flesta delar viktiga som 
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färgade regionerna är minst expansiva och har den lägsta 

Uppsala är Sveriges mest expansiva region med planer på en byggnadstakt på 286 000 
bostäder på 10 år bara i Stockholmsregionen. Det här betyder behov av stora mängder ballast till 

ed en ökad befolkning. 
Idag står Stockholm och Uppsala län för 25 % av Sveriges produktion av naturgrus samtidigt som det i 
stora delar av dessa län finns små tillgångar av naturgrus. De stora mellansvenska åsarna i Mälardalen 

id och av de sträckor som återstår är de flesta delar viktiga som 
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grundvattenmagasin eller av stort värde för naturvård och friluftsliv. Det är därför angeläget om man 
kan få fram ersättningsmaterial till naturgrus på land.  

5.2  Skåne 

I Skåne är det i huvudsak den sydvästra och västra delen som är expansiv avseende byggande. Man 
kan generellt säga att den sydvästra delen av Skåne saknar till stor del grusavlagringar och har även 
begränsad tillgång till möjliga områden för bergtäkt på grund av motstående intressen och olämplig 
bergkvalitet. Den nordöstra delen har mer normal tillväxt, förutom Hässleholm och Kristianstads 
kommuner. Dessa delar av Skåne har relativt gott om grusavlagringar och fler möjliga bergtäktslägen. 
Länet har en lång kuststräcka och flera tänkbara hamnar för hantering av marin sand och grus.  

5.3 Göteborgsregionen (Södra Bohuslän och Halland) 

Denna region sträcker sig från Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg i norr längs Göta älvdal ner till 
Göteborg. Även Borås och Alingsås samt de kustnära samhällena ner till Halmstad räknas in. Inom 
regionen planeras mycket byggande och flera infrastrukturprojekt vilket ger stort behov av 
ballastmaterial.  

Den norra delen av den här regionen har naturligt få grusavlagringar som dessutom under lång tid har 
exploaterats hårt. De grusavlagringar som finns kvar har höga naturvärden eller är av stort intresse för 
vattenförsörjningen. I dalgångarna mot Allingsås och Borås finns åsstråk som till stor del är utbrutna, 
bebyggda eller nyttjas för vattenförsörjningen. Längre söderut, i Halland innanför kustslätten, finns 
betydligt fler grusavlagringar men många har höga naturvärden eller är värdefulla för 
vattenförsörjningen. Regionen har tillgång till flera tänkbara hamnar för hantering av marin sand och 
grus. 

6. ERSÄTTNINGSMATERIAL FÖR NATURGRUS PÅ LAND 

6.1 Naturgrustäkter på land 

Det finns ca 400 naturgrustäkter och drygt 100 kombinerade berg och grustäkter i Sverige år 2015. De 
är spridda över hela landet men med koncentration av stora uttag i östra Svealand, Västergötland, 
nordvästra Skåne och kring Jönköping, se figur 4. 

Enligt miljömålet Grundvatten av god kvalitet skall naturgrustäkter inte få komma till stånd om 
grusavlagring är av betydelse för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning eller utgör en 
värdefull natur- eller kulturmiljö. De flesta täkterna som är i drift idag är utvidgningar av tidigare 
täkter. Det är relativt ovanligt att nya täkter öppnas i obruten mark. Förekomst av grusavlagringar och 
därmed tillgången på naturgrus varierar stort över landet, se figur 5. Områden med små tillgångar på 
naturgrus sammanfaller ofta med befolkningstäta och expansiva regioner.  

6.2 Ersättning av naturgrus med krossat berg 

Det är tekniskt möjligt att ersätta naturgrus med krossat berg till de flesta användningsområden under 
förutsättning att man har tillgång till en bergart med lämpliga egenskaper. Förädlingsprocessen för att 
ta fram helkrossad ballast kräver kunskap om materialegenskaper och omställning av hanteringen. En 
sådan process är givetvis dyrare och kräver mer energi än att använda naturgrus eller marin sand och 
grus som på naturlig väg till stor del redan är färdigprocessat.  

I rapporten Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för 
användningen av naturgrus, Mattias Göranson SGU-rapport 2015:35 finns bedömningar av för vilka 
användningsområden naturgrus kan ersättas med krossat berg.  
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Figur 4. Läge och produktion för pågående naturgrustäkter 2014. 

 

Krossat berg används med fördel till alla väg- och järnvägsändamål inklusive halkbekämpning. Det 
kan också ersätta naturgrus vid kringfyllnad i ledningsgravar och som sättsand och fogsand vid 
plattläggning. Grovandelen (kornstorlekar > 4 mm) av ballasten till betong kan i de allra flesta fall 
ersättas med krossat berg istället för naturgrus. En förutsättning för att berg skall kunna användas som 
betongballast är att utgångsmaterialet, alltså bergarten, inte innehåller för mycket glimmer, är kraftigt 
alkalisilikareaktiv eller är för högstrålande. Det finns dock olika kvalitetskrav på betong beroende på 
vad den ska användas till och som i sin tur medför olika krav på den ballast som skall användas till 
betong.  
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Krossat berg kan användas till infiltration vid vattenrening under förutsättning att den genomgår en 
noggrann siktning och proportionering. Även filter till avloppsinfiltration kan framställas av krossat 
berg men kan kräva tvättning och vindsiktning. Tester har dock visat att natursand har bättre renande 
egenskaper. 

Med den kunskap man har i dag finns det några områden där krossat berg inte kan ersätta naturgrus: 
gjuterisand, glasråvara (kvartssand) och pannsand (fluid-bed-sand). 

6.3 Ersättning av naturgrus med marin sand och grus 

Den största delen av det naturgrus som används till betong har kornstorlekar i intervallet 0–4 mm 
medan det till grövre fraktioner av ballasten oftast används krossat berg. Generellt sett är hälften av 
betongen ballast och den finkornigare fraktionen utgör i sin tur hälften av ballastmaterialet. Marin 
sand är ofta relativt finkornig och den skulle därmed lämpa sig till finandelen (kornstorlekar < 4mm) 
av ballasten i betong. Den förutsätter att inga reaktiva mineral ingår. I andra länder där marin sand och 
grus utgör en viktig del i materialförsörjningen är användningen av havssand som ballast i betong 
omfattande, jämför tabell 1 . 

Vid tillverkning av betongtakpannor används natursand för fraktionen 0–4 mm. Ersättning med krossat 
bergmaterial ger sämre hållfasthet och ytfinnish samt högt slitage på valsverk och knivar. Marin sand 
och grus är tänkbart som ersättning till naturgrus under förutsättning att det inte förekommer några 
kalkinlagringar. 

Till infiltrationsbäddar för rening av avloppsvatten används ofta naturgrus i dimensionen 0–8 mm. 
Havssand skulle kunna vara ett ersättningsmaterial om inte andelen filler är för hög eftersom det 
försämrar genomsläppligheten.  

Självutjämnande golv (avjämningssand) är ett användningsområde som kräver en betongmassa med 
goda flytegenskaper. Den marina sanden är rundkornig och har goda flytegenskaper men partiklarna är 
alltför jämnkorniga vilket medför en sämre packningsgrad. Detta kan avhjälpas genom att tillsätta 
kalkfiller. Detsamma gäller om marin sand används som bruk till t.ex. spackel. Den marina sanden kan 
behöva tvättas för att avlägsna oönskade salter. 

Marin sand med hög kvartshalt kan även användas som råvara till glastillverkning om den inte 
innehåller järnoxider.  
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Figur 5. Regional fördelning av naturgrustillgångarna. 

 

7. PRODUKTIONSKOSTNADER  

Det som skiljer marin sand och grus från naturgrus på land är hur materialet utvinns från respektive 
resurs dvs. naturgrusavlagring på land och i havet. Utgångspunkten för en jämförelse mellan 
kostnaderna för att ta fram ballastprodukter av marin sand och grus och kostnaderna för att ta fram 
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produkter av naturgrus är att jämförelsen görs mellan marknadspriset för kund för naturgrus från täkt 
inklusive naturgrusskatt och de specifika kostnader som uppstår vid uttag av havssand. Alternativet till 
naturgrus på land, om inte havssand ersätter, är att krossa och processa berg till motsvarande 
kornstorlekar. Kostnaderna för transport till slutanvändare sker på samma sätt med lastbil och är 
jämförbar mellan de olika alternativen.  

Marknadspriset på naturgrus från täkt varierar mellan olika produkter. Produkter som enbart består av 
naturgrus/sand, t.ex. mursand, putssand och betonggrus varierar i marknadspris mellan 100–250 kr/ton 
från täkt. Detta är användningsområden där havssand kan ersätta naturgrus på land och det är detta pris 
som havssand ska kunna konkurrera med. Krossat berg används framförallt till betong men knappast 
till mursand och putssand. Marknadspriset för krossprodukter > 8 mm från berg som används till 
betong varierar mellan 100–130 kr/ton. Marknadspriserna varierar också mellan olika regioner 
beroende på tillgång och efterfrågan på produkten.  

7.1 Uttag och transport av naturgrus på land 

För att ta fram olika produktslag från naturgrus krävs några olika processteg. Material tas loss från 
täktväggen med hjullastare och transporteras inom täkten till transportband för siktning och eventuellt 
krossning. I vissa fall kan även tvättning förekomma. De färdiga produkterna lagras sedan oftast i 
täkten innan den transporteras till kunden. Naturgrus transporteras nästan uteslutande med lastbil upp 
till en radie på 10 mil även om fartygstransport förekommer.  

7.2 Uttag och transport av krossberg 

I bergtäkter sprängs ett stycke berg loss från berggrunden. Det söndersprängda berget transporteras 
sedan inom täkten med fordon eller transportband till plats för ytterligare krossning och siktning. Flera 
olika typer av processer och processteg kan förekomma beroende på användningsområden som t.ex. 
kubisering och vindsiktning. De färdiga produkterna lagras sedan i täkten innan de transporteras med 
lastbil till kund. Transportavståndet till kunderna överstiger ofta inte 50 km. 

7.3  Uttag och transport av marin sand och grus 

Vid upptag av marin sand och grus används särskilda sandsugningsfartyg. De sandsugningsfartyg som 
normalt används i östersjöregionen har en lastkapacitet på mellan 2000 och 5000 m3 sand. Havssanden 
sugs upp från havsbotten och att fylla ett fartyg tar 1–2 timmar beroende på kornstorleken på det 
material som tas upp. I hamn lossas sanden antingen med kran eller genom pumpning från fartyget. På 
kaj avvattnas sanden och materialet siktas ifall det är nödvändigt. Materialet kan sedan lagras i hamn 
tills det transporteras till användare eller så transporteras materialet till annan plats där det lagerhålls. 
Så som transportsystemet ser ut idag skulle transporterna främst ske med lastbil från hamn. Det är 
även tänkbart att, ifall havssanden ska transporteras längre sträckor, att transporten kan ske med tåg 
eller fartyg anpassade för bulkvaror. 

7.4 Kostnader för tillstånd och undersökningar 

För att bryta naturgrus eller berg krävs en ansökan med en beskrivning av täktområdet och 
verksamheten, redovisning av materialets beskaffenhet, behov, motstående intressen och 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen handlägger och Miljöprövningsdelegationen beslutar i ärendet. Vanlig 
tillståndstid för täkt av naturgrus är 10–15 år, för berg är tillståndstiden oftast längre, 20–30 år. 
Naturgrus är även belagt med naturgrusskatt. Idag 2016 är skatten på naturgrus 15 kr per ton. 

Precis som för täktverksamhet på land är det nödvändigt att undersöka förhållandena på havsbotten 
innan uttag av marin sand och grus och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Ersättning till staten 
för uttag av marin sand och grus är en administrativ avgift för närvarande på 0,90 kr per m3. 
Tillståndstiden för uttag av material på havsbotten är maximalt 10 år. Under brytning tillkommer 
kostnader för miljökontroll som kan utgöras av hydrokustiska undersökningar och provtagning för 
miljökontroll. 
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7.5 Kostnader för uttag av marin sand och grus 

Kostnader för att ta upp havssand inbegriper kostnader för sandsugningsfartyg vilket inkluderar 
mobilisering av fartyg, upptag av materialet från havsbotten och transport till hamn. Vidare 
tillkommer kostnader som är kopplade till hamnen såsom hamnavgift, godsavgift, lossning och lagring 
samt eventuella kostnader för vidaretransport och siktning/processering av materialet för att få fram 
färdiga produkter. I tabell 4 ges exempel på kostnader för några av de moment som behövs för att ta 
fram färdiga ballastprodukter av havssand. Till de här kostnaderna måste man även lägga till kostnader 
för att fartyget inte kan arbeta alla tid på grund av dåligt väder samt att fartyget inte kan vara i drift 
dygnet runt. Det här påverkar den totala kostnaden i mindre grad om volymerna av material som tas 
upp är större. Kostnaden för att upprätta en ansökan och en täktplan tas inte upp här.  

Eftersom det går förhållandevis snabbt (1–2 timmar) att fylla ett fartyg med havssand är kostnaden för 
att ta fram havssand starkt knutet till avståndet från upptagsplatsen i havet till hamn eftersom det är en 
dygnskostnad för ett sandsugningsfartyg. Ett kort avstånd mellan upptagsplatsen och hamnen ger 
möjlighet till att ta upp sand vid flera tillfällen per dygn jämfört med om avståndet är långt då mycket 
tid går till körtid med fartyget, vilket medger att mer sand kan tas upp till samma kostnad mot vad som 
är fallet vid ett längre avstånd. Det är däremot avsevärt lägre kostnader för att transportera havssanden 
med vanligt bulkfartyg än att transportera materialet med sandsugningsfartyget (tabell 4). Det finns 
alltså en möjlighet att minska kostnaderna vid längre avstånd mellan upptagsplatsen och där behovet 
av materialet finns genom att använda sig av närbelägna hamnar för att lasta av havssanden och sedan 
låta ett vanligt bulkfartyg sköta den längre transporten till dit där behovet finns. Som exempel kan 
nämnas att kostnaden blir ca 100 kr/ton för en transport med vanligt bulkfartyg från Svalan och 
Falkens grund i Bottenviken till Stockholmsområdet jämfört med ca 400 kr/ton om transporten sker 
med sandsugningsfartyget hela vägen. 

Tabell 4. Uppskattning av kostnader för några olika poster som är förknippade med att ta fram ballastprodukter 
från marin sand och grus. Uppskattningarna är baserade på information från hamnar och företag som arbetar med 
sandsugning. 

Kostnad Kostnad kr Kommentar 

Upptag av marin sand och grus 
från havsbotten 

3–12 per ton material Tiden för att fylla ett sandsugningsfartyg är 
0,75–2 timmar 

Transport till hamn med 
sandsugningsfartyg 

0,75–
1,5 

Per ton material 
och km 

Beroende på avstånd från upptagsplats och 
fartygets hastighet. 

Transport med bulkfartyg 0,1 Per ton material 
och km 

Längre transporter över 500 km. Exklusive 
kostnader för lossning. 

Godsavgift hamn 8–9 Per ton material För varje ton last som passerar kaj 

Hamnavgift 2–2,5 Per ton material Baseras på fartygets storlek, bruttotonnage 

Urlastning 3–12 Per ton material Från fartyg till kaj 

Lagring och omlastning 20 Per ton material Inom hamnområdet 

 

7.6 Jämförelse av produktionskostnader för marin sand och grus, naturgrus och 
krossberg 

Det finns tydliga skillnader i kostnader för att ta fram ballastprodukter från naturgrus, krossat berg 
respektive marin sand och grus, se tabell 5. Kostnaden för att ta fram ballastprodukter är lägst för 
naturgrus även om naturgrusskatten inkluderas. Jämfört med naturgrus är produktionskostnaderna för 
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att producera ballast av krossberg ungefär dubbelt så höga. Avseende marin sand och grus kommer 
avståndet mellan hamn och upptagsplats vara avgörande för hur stora produktionskostnaderna är. 
Produktionskostnaderna för marin sand och grus överstiger kostnaderna för naturgrus för alla de 
potentiella områden för uttag av marin sand och grus som identifierats. Marin sand får likvärdiga 
produktionskostnader som krossat berg om avståndet mellan upptagsplats och hamn är mindre än ca 
200 km. I bilaga 5 finns tabeller över avståndet mellan aktuella förekomster och tänkbara hamnar. 

Tabell 5. Produktionskostnad för att ta fram ett ton färdig ballastprodukt för leverans till kund. 

Naturgrus 

(inkl 
naturgrusskatt) 

Krossberg Havssand <100 km Havssand 100 – 
300 km 

Havssand mer än 
500 km med 
bulkfartyg 

30–60 kr 80–100 kr 50–70 kr 70–150 kr 160–200 kr 

 

En stor del av kostnaden för ballast är den slutliga transporten från täkt till användaren av materialet. 
De allra flesta transporter från en täkt till slutanvändaren sker idag med lastbil. Det är mycket troligt 
att det motsvarande kommer att gälla för havssand från hamn till kund. Normala transportavstånd för 
ballast på 20–40 km innebär en kostnad på 35–60 kr per ton, se figur 6. Användning av havssand 
skulle kunna ge möjlighet till alternativa transporter av ballastprodukter av havssand i och med att det 
i många hamnar finns tillgång till järnväg och att hamnar även ger möjlighet till vidaretransport med 
bulkfartyg. Det här är möjligheterna för transporter över längre avstånd. 

 

 

Figur 6. Kostnad för att transportera ballast med lastbil. 

 

Kostnaden att transportera med tåg är ca 0,35 kr/ton och kilometer om avståndet är över 25 mil. Här 
tillkommer dock kostnader för omlastning. 

8. MILJÖPÅVERKAN 

8.1 Klimatpåverkan vid produktion av ballastprodukter 

Eftersom materialförsörjning rör losstagning och förflyttning av stora mängder material är 
energianvändning en stor miljöpåverkan vid produktion av ballast. Den övervägande delen av 
transporterna av bergmaterial sker med lastbilstransport och för en hållbar materialförsörjning behövs 
ett effektivt transportsystem där transportavstånden mellan täkt och användare är så korta som möjligt.  
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Krossning av berg är mer energikrävande än att ta fram naturgrus. Energiåtgången för att ta fram ett 
ton krossat berg är åtminstone dubbelt så stor jämfört med ett ta fram ett ton naturgrus (Grånäs m.fl. 
2013) beroende på att materialet behöver processas mer för att ta fram färdiga ballastprodukter. De 
energislag som används till processerna för att ta fram olika produkter är jämnt fördelad mellan el och 
diesel för såväl naturgrus som för berg. Eftersom fördelningen mellan energislag för att ta fram 
material ur de olika typerna av täkt är likvärdig kommer skillnad i klimatpåverkan av produktionen av 
ballast från berg respektive naturgrus återspeglas av energiåtgången, se tabell 6. 

Klimatpåverkan av att använda marin sand och grus som ballast är främst kopplad till de utsläpp som 
kommer från fartyget som används för att ta upp havssanden och transportera den till hamn. För marin 
sand och grus är därför avståndet mellan upptagsplatsen för materialet till hamn av stor betydelse för 
hur stora utsläpp av koldioxid som genereras per ton material, se tabell i bilaga 5. Till detta måste även 
räknas utsläpp från maskiner för lossning och omlastning samt eventuell siktning av materialet. 
Utsläppet av koldioxid per ton material är högre för havssand än för naturgrus om avståndet mellan 
upptagsplats och hamn är större än ca 50 km. För krossat berg är utsläppen större om avståndet 
upptagsplats och hamn är större än ca 120 km. 

Tabell 6. Utsläpp av CO2 vid produktion av ballastprodukter från naturgrus, krossberg respektive havssand. För 
havssand anges siffrorna för några olika avstånd till hamn från upptagsplatsen och att upptaget sker med ett 
mindre sandsugningsfartyg. 

Produktionssätt kg CO2 per ton ballast Källa Kommentar 

Naturgrus 0,87 Grånäs m.fl. 2013 50 % el och 50 % diesel 

Krossberg 1,75 Grånäs m.fl. 2013 50 % el och 50 % diesel 

Havssand (avstånd 50 km) 1 IMO, NTMcalc Bulkfartyg dödvikt ca 
6 000 ton, inklusive 

lossning 

Havssand (avstånd 100 
km) 

1,5 IMO, NTMcalc Bulkfartyg dödvikt ca 
6 000 ton, inklusive 

lossning 

Havssand (avstånd 200 
km) 

2,5 IMO, NTMcalc Bulkfartyg dödvikt ca 
6 000 ton, inklusive 

lossning 

 

8.2 Klimatpåverkan vid transport av ballastprodukter ti ll användare  

De största utsläppen av koldioxid vid hanteringen av ballast uppstår vid transporten av färdig produkt 
från täkt till användaren. Dessa transporter sker nästan uteslutande med lastbil och ger ett utsläpp på 
0,06–0,12 kg CO2 per ton och km. Det här betyder att det inte krävs långa transportavstånd innan 
utsläppen av dessa transporter överstiger utsläppen av CO2 för att producera produkterna, se tabell 6. 
Under lång tid har antalet täkter för naturgrus minskat i landet. Idag finns det ca 400 aktiva 
naturgrustäkter i landet, vilket kan jämföras med 3785 naturgrustäkter 1995. Den här minskningen av 
antalet täkter har därmed fått som konsekvens att ballastproduktionen koncentrerats till färre antal 
platser. Detta har inte skett i samma utsträckning vad gäller tillverkare av betong och betongprodukter, 
dit den största andelen av naturgruset går. Det här betyder att transportavståndet för naturgrus ökat och 
den största klimatpåverkan som produktion av naturgrus ger kommer från transporterna mellan täkt 
och användare, se tabell 7. Avståndet till slutanvändaren är dock sällan större än 100 km. En möjlig 
konsekvens av att börja använda marin sand och grus istället för naturgrus är att det blir ytterligare en 
koncentration av var ballasten levereras från i och med att materialet angörs i en hamn och det krävs 
större volymer material för att det ska vara ekonomiskt lönsamt jämfört med vad som behövs för en 
naturgrustäkt. Även om naturgrustäkter har blivit färre kan de fortfarande finnas mer spridda i en 
region utifrån var behovet finns jämfört med en hamn. Det här skulle i sin tur kunna leda till längre 
transporter av materialet och att klimatpåverkan av att använda marin sand jämfört med naturgrus 
därmed blir större. En stor osäkerhetsfaktor här är dock transporten av havssanden från hamn till 
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slutanvändare då transportsättet är av betydelse. Avståndet mellan naturgrustäkt på land och användare 
riskerar också att öka väsentligt när tillgången på naturgrus minskar. Transportsättet spelar en stor roll 
även här.  

Att göra en fullständig jämförelse avseende klimatpåverkan mellan utvinning av naturgrus på land 
jämfört med havssand kräver ett omfattande analysarbete som inte funnits utrymme för i det här 
uppdraget.  

Tabell 7. Utsläpp av CO2 för transport av ballast från täkt till användare. 

  Kommentar 

Utsläpp för produktion av 
leveransklar ballast av 
naturgrus 

0,87 kg CO2 per ton Andel el 50 % och andel diesel 50 % av 
energiförbrukningen. 

Utsläpp vid transport med 
lastbil till användare 

0,06–0,12 kg CO2 per 
ton och km 

Lastbilstransport, inklusive tomkörning vid 
returresa. Den lägre siffran är för transport 

med lastbil med släp och den högre siffran för 
lastbil utan släp. 

Avstånd till användare då 
utsläppen från transporten 
överstiger utsläppen från 
produktionen  

7–15 km  

 

8.3 Miljöpåverkan av täktverksamhet på land 

8.3.1 Naturmiljö 

Naturgrus är en ändlig resurs som är bildad vid avsmältningen av den senaste inlandsisen. Det 
naturgrus vi använder idag är alltså bildade vid geologiska processer som inte sker idag och genom 
uttag av naturgrus så förbrukar vi successivt det naturgrus som finns tillgängligt. Tillgången på 
naturgrus är inte jämnt fördelade över landet, se figur 5, och i vissa regioner är det brist på naturgrus 
på grund av de naturliga förutsättningarna.  

Tillgången till kristallint berg, som vanligtvis används för ballaständamål, är i sig ingen bristvara i 
landet, men möjligheterna till utvinning begränsas av att berggrunden behöver ha vissa tekniska 
egenskaper för att kunna användas, är inte alltid tillgänglig då den ligger under mäktiga jordlager samt 
motstående intressen.  

Naturgrusavlagringar har under lång tid varit attraktiva miljöer för människan att vistas och leva på. 
Detta beror på att naturgrusavlagringar har en framträdande roll i landskapet och varit bland de 
områden som först steg ur havet i de områden vilka ligger under högsta kustlinjen. 
Naturgrusavlagringar är dessutom torra landområden och har därmed varit lätta att bebygga och 
fungerat som naturliga och enkla vägar att ta sig fram längs med. Människans långa historia på 
naturgrusavlagringar gör att fornlämningar och känsliga kulturmiljöer är relativt vanliga här. 

Täkt av naturgrus kan leda till förlust av geologiska naturvärden och att landskapsbilden påverkas 
negativt. Naturgrusavlagringar är landskapsbärande element, som är av stor betydelse för 
landskapsbilden, och som berättar om landskapets utveckling. Vad gäller geologiska värden är det 
många naturgrusavlagringar som på ett tydligt sätt illustrerar den geologiska utvecklingen och de 
skeenden som ägt rum sedan den senaste istiden. Det här kan handla om välutbildade geomorfologiska 
element, att geologiska sammanhang är särskilt tydliga eller att det finns en stor mångfald av processer 
representerade i de geologiska bildningarna. Såväl värdet av specifika element som förlust av 
geologiska sammanhang kan bli en konsekvens av täktverksamhet. Det finns många naturtyper som är 
knutna till naturgrusavlagringar som påverkas negativt av täkt av naturgrus. Det kan vara olika typer 
av skogsmiljöer som är kopplade till den torra miljö som naturgrusavlagringar ofta är eller 
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jordbrukslandskap med naturvärden. Det finns även ett flertal känsliga naturtyper som är beroende av 
det grundvatten som kommer fram på och strax under markytan i anslutning till naturgrusavlagringar.  

Vid täkt av berg är det främst produktiv skogsmark som kan påverkas. I tätortsnära områden kan 
friluftslivet också störas. Är täktområdet beläget högt upp på ett berg kan landskapsbilden påverkas 
negativt.  

8.3.2 Närmiljö 

Vid såväl naturgrustäkt som bergtäkt tas ett landområde i anspråk och under verksamhetstiden görs 
området därmed otillgänglig för annan markanvändning och andra verksamheter. Verksamheten har, 
under tiden den bedrivs, negativ påverkan på en del ekosystemtjänster som t.ex. miljö för friluftsliv 
och naturupplevelser och skogsproduktion. När väl en täkt avslutas sker en efterbehandling och 
marken blir tillgänglig igen. Den vanligaste metoden för efterbehandling vid naturgrustäkt är släntning 
av täktkanterna och plantering av skog. För bergtäkter måste de branta kanterna skyddas eller sprängas 
ner. Det är inte ovanligt att badplatser iordningsställs i avslutade täkter där grundvattenytan är synlig. 
Rovfåglar kan också hitta lämpliga häckningsplatser på de branta bergväggarna i före detta bergtäkter. 

I samband med täktverksamhet blir det i närområdet en bullerstörning från verksamheten. I bergtäkter 
behöver berget sprängas loss vilket, förutom buller, orsakar vibrationer. Bullerstörningar blir som 
störst när material krossas men även losstagning, sortering och lastning av materialet orsakar buller. 
Det kan även uppstå problem med damning i närområdet vid krossning av material om materialet i 
täkten har en hög andel finmaterial. 

Naturgrusavlagringar kan vara viktiga grundvattenmagasin och täkt av naturgrus kan leda till 
förändringar i grundvattenbildningen och grundvattentillgången, även om det inte nödvändigtvis 
behöver bli så. Vid täktverksamhet tar man även bort vegetationen, vilket ökar riskerna för att 
föroreningar ska nå grundvattnet. Genom att man tar bort naturgrus från avlagringen minskar man 
även mäktigheten på den omättade zonen ovanför grundvattennivån. Det betyder att grundvattennivån 
kommer ligga närmre den nya markytan än vad den gjorde tidigare i naturtillståndet. Det här gör att 
eventuella föroreningar kan nå grundvattnet snabbare jämfört med om naturgrusavlagringen varit 
intakt. Även vid bergtäktsverksamhet finns risk för att förorena det grundvatten som finns i sprickor i 
berget. 

8.4 Miljöpåverkan av marin sandtäktsverksamhet 

ICES publicerade i februari 2016 en rapport som redovisar uppvisade effekter på den marina miljön 
till följd av uttag av sediment från havsbottnen. Rapporten bygger på uttag som gjorts av ICES 
medlemsländer under åren 2005–2011. En påverkan på både den fysiska och biologiska miljön 
uppkommer vid uttag av material från havsbottnen. Effekterna kan vara kort- eller långsiktiga 
och/eller kumulativa. Nedan redogörs kortfattat vilka effekter som kan uppstå. 

8.4.1 Fysisk påverkan 

Förändring av topografin 

Tekniken släpmuddring, vilken oftast används vid sand- och grusuttag, orsakar spår i 
bottensedimenten vilket leder till en förändring av den ursprungliga bottentopografin. Spåren är 
mellan 1–3 meter breda och 0,3 till 1 meter djupa. Påverkan är starkt beroende av vilken metod som 
används. Hur länge spåren i sedimenten kvarstår varierar mellan månader till fler år beroende på 
lokala förhållanden. Förändringar av bottentopografin kan, enligt ICES, medföra indirekta effekter på 
andra aktiviteter så som fiske.  

Förändring av bottensubstrat 

Borttagandet av material från botten kan medföra mer eller mindre förändringar av bottensubstratet. 
Till exempel kan borttagandet av sand leda till att ett övre lager av mer finpartikulärt sediment 
blottläggs. Hur länge en förändring av denna typ kvarstår beror på lokala hydrodynamiska 
förhållanden. Studier har visat att ett uttag av sediment som inte leder till en förändring av typen av 
bottensubstrat minimerar tiden för återhämtning och därmed miljöpåverkan.  
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Ett av kriterierna för områdena som är identifierade i detta uppdrag är att större mäktigheter av sand 
och grus ska förekomma, vilket sannolikt innebär att ett substrat liknande det ursprungliga blottläggs 
efter ett eventuellt uttag.  

Påverkan på hydrodynamik 

Förändringar av havsbottnens djup och topografi kan påverka vågutbredningen över det påverkade 
havsområdet och leda till förändringar av våghöjd och vågriktning. De områden som är i detta uppdrag 
identifierade ligger på större vattendjup, 15–35 meter, och är inte till ytan så stora att risken för 
förändringar av våghöjd och vågriktning är hög. 

Påverkan på kusten 

Ovan nämnda fysiska påverkansfaktorer kan leda till en påverkan på intilliggande kustområden genom 
att sedimenttrasportprocesser påverkas. För de identifierade områdena är detta inte sannolikt eftersom 
ett av kriterierna är att aktuella förekomster inte är belägna nära kusten. 

Grumling 

Under muddringen kommer en ökad grumling uppstå då sediment sprids i vattenmassan. Hur 
omfattande grumlingen blir beror bland annat på sedimentens kvalitet och lokala strömförhållanden. 
Sedimentplymen kan sträcka sig olika långt. Sand och grus återsedimenterar generellt inom 500 meter. 
Mer finpartikulära sediment återsedimenterar längre bort (upp till 1250 meter från arbetsområdet) 
vilket i någon mån påverkar bottnarna och bottenfauna inom hela influensområdet. Utöver 
återsedimenteringen orsakar grumlingen en minskning av ljustillgången i vattenkolumnen vilket i sin 
tur tillfälligt kan minska produktionen av växtplankton. En ökad grumling kan också påverka 
zooplankton och filtrerande organismer så som musslor samt fiskars ägg- och larvstadier. Bottenytan 
utgörs av sand och grus i de områden där en eventuell sandtäktsverksamhet kommer äga rum så 
omfattningen av grumling och spridning av sediment förväntas vara liten.  

Undervattensljud och andra störningar 

Flera studier har undersökt hur undervattensljud vid uttag av sediment från havsbottnen kan påverka 
fisk och marina däggdjur. Resultaten indikerar att ljudnivåerna från ett aktivt mudderfartyg är 
jämförbara med de för ett fraktfartyg som färdas med normal hastighet. De genererade ljudnivåerna till 
följd av muddringen ligger under de nivåer där permanenta eller temporära hörselnedsättningar hos 
fisk kan uppkomma. Fiskar kan dock uppfatta ljudet och beteendestörningar kan inte uteslutas hos 
vissa grupper (t.ex. sill). För marina däggdjur gäller samma resonemang som för fiskar, dvs. inga 
permanenta eller tillfälliga hörselnedsättningar kan förväntas men beteendeförändringar är möjliga. 
Eftersom muddringsaktiviteten bidrar med ett kontinuerligt påslag av undervattensljud och kan pågå 
under en längre period kan störningen av djur inom ekologiskt känsliga områden i vissa fall bli 
betydande.  

Utöver ökade ljudnivåer kan även den ökade fartygsaktiviteten i området påverka marina däggdjur och 
fåglar. Vissa fågelarter kan vara mycket känsliga för visuella störningar. Det innebär att utvinning kan 
vara olämplig vintertid på bankar som är viktiga för övervintrande sjöfågel. 

 

8.4.2 Effekter på biota 

Bottenlevande organismer  

Det är väldokumenterat att ett uttag av sediment påverkar bottenlevande organismer direkt genom att 
organismer helt enkelt avlägsnas från platsen. De flesta bottenlevande organismer lever i de övre 30 
cm av sedimentet (vilket är samma djup som ett muddringsmunstycke tar upp). En lokal minskning av 
artförekomsten, biomassan och biodiversitet har observerats i flera studier. Påverkan kan vara av olika 
omfattning och beror på lokala förutsättningar samt hur omfattande uttag av material som skett. 

Bottenlevande organismer kan också påverkas av den pålagring av sediment som sker i närliggande 
områden där uppgrumlat sediment återsedimenterar. Detta kan leda till att bottenlevande organismer 
övertäcks och i värsta fall kvävs. Olika bottenlevande organismer är olika känsliga för pålagring av 
sediment. Känsligheten kan också variera beroende på vilket livsstadium organismerna befinner sig i. 
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Hur långt bort från täkten som återsedimentering sker beror av strömmar och av materialets 
partikelstorlek. Om materialet består av endast sand och grus sker sedimentering mycket lokalt, men 
om materialet innehåller gyttja kan det sträcka sig längre. De flesta studier som utförts visar på en 
negativ påverkan på bottenlevande organismer inom en radie av 100–200 meter från arbetsområdet där 
uttaget skett. Det finns dock även studier som visar på en påverkan > 1 km från arbetsplatsen. 

Det finns också studier som har uppvisat positiva förändringar på bottensamhällen. I de här fallen 
handlar det om att man både observerat en ökning av den bentiska biomassan (dvs. totalmängden 
bottenlevande organismer) samt biodiversitet (dvs. antalet arter) i områden omkring 
sedimentuttagsplatsen.  

Högre trofiska nivåer 

Vissa fisk- och skaldjursarter behöver ett särskilt bottensubstrat för att kunna föröka sig. Förändringar 
i typen av substrat orsakar störningar för dessa arter. Till exempel behöver sill tillgång till grovt 
sediment och sillen är historiskt starkt knuten till speciella lekplatser med denna typ av substrat. 
Beroende på bland annat reproduktions- och födosöksmönster är olika arter olika känsliga för 
störningar kopplade till uttag av sediment. 

Flera fiskarter (till exempel plattfiskar och torsk) äter huvudsakligen bottenlevande organismer och 
kan på så vis även påverkas indirekt för de fall uttaget medför en negativ påverkan på bottenlevande 
organismer. 

När det gäller mobila arter så som fisk och marina däggdjur bedömer ICES i sin rapport att det är 
svårare att förutsäga en eventuell påverkan från ett uttag av sediment eftersom få studier har utförts 
som direkt har studerat detta. Mobila arter påverkas också i betydligt högre grad av andra aktiviteter 
utöver uttag av sediment (till exempel kommersiellt fiske) och det är därför svårt att dra några 
slutsatser kring vad en eventuell påverkan beror på. 

När det gäller påverkan på pelagisk fisk bedöms den som liten om inte uttaget av bottenmaterial 
påverkar ägg- och larvstadier (se ovan om sill t.ex.).  

Kumulativ påverkan 

Flera sedimentuttags-verksamheter i närheten av varandra och vid upprepade tillfällen kan orsaka 
kumulativa miljöeffekter. Påverkan på bottenmiljöer blir helt enkelt större vid flera verksamheter än 
vid en enskild. Kumulativ påverkan kan även uppkomma till följd av andra verksamheter som har en 
liknande påverkan på miljön, till exempel bottentrålning, dumpning av sediment eller byggnation av 
vindkraftverk till havs.  

Återhämtning 

Hur lång tid det tar för miljön att återhämta sig efter ett sand- eller grusuttag varierar. Vad gäller den 
fysiska återhämtningen av bottnen redovisar ICES siffror på mellan 1 och 20 år beroende på 
förhållanden så som hydrodynamik och uttagets omfattning (tabell 4.1 i ICES rapport). 

Likväl som för den fysiska miljön varierar tiden för återhämtning av den biologiska miljön. Hur lång 
tid återhämtningen tar är starkt beroende av hur intensivt uttaget av sand eller grus varit. Mindre 
intensivt utnyttjade lokaler har uppvisat återhämtade bottensamhällen efter några månader. Har det 
däremot skett ett intensivt uttag så kan det ta flera år för bottenfaunan att återhämta sig (dvs. tills 
biomassan uppnår samma nivåer som före uttaget). ICES redovisar tidsperioder från mindre än ett år 
till upp emot 20 år för återhämtningen av bottensamhällen (tabell 4.2 i ICES rapport).  

För de fall ett uttag av sediment har orsakat en permanent förändring av bottensubstratet är det inte 
säkert att någon återhämtning till det ursprungliga bottensamhället kan ske. 

De exempel vi har ifrån Sverige visar att återhämtningen beror på sedimentdynamik. I fallet 
Sandhammarbanken är återhämtningen god däremot från sandtäktsverksamhet i Lundåkrabukten 
under 1950-talet förekommer fortfarande skador på botten och substrat, se bilaga 5.  



 

ICES slutsatser 

Påverkan av uttag av sand och grus är väl undersökt. Ändå är det svårt att alltid förutsäga vilken 
påverkan som kommer uppkomma o
forskning på området för att kunna säkerställa ett långsiktigt hållbart uttag av marina sediment. 
Behovet av framtida uttag kommer inte minska. Ur ett planeringsperspektiv behövs mer kunskap kr
kumulativa effekter. ICES arbetsgrupp (WGEXT) framför särskilt vikten av att beakta 
havsmiljödirektivets krav på beskrivning av påverkan på följande deskriptorer:

• Deskriptor 1: Biologisk mångfald
• Deskriptor 6: Havsbottnens integritet 
• Deskriptor 7: Hydrografiska förhållanden. 

9. MARIN SANDTÄKTSVERKSAMHET

Marin sandutvinning bedrivs vanligen genom sandsugning med släpsugningsteknik. Det innebär att ett 
fartyg med utrustning rör sig med en hastighet av 2
ett dammsugarmunstycke, längs havsbotten, se figur 7. Munstycket suger upp ett jämt lager av sand 
från havsbotten. Spåren efter sandsugningen är ca 1
uppfodrade materialet lastas ombord på fartyget i befintliga 
sandsugningsfartyg tar 1–3 timmar beroende på fartygets storlek och kornstorleken på det material 
som tas upp. Fartygen som normalt sett bedriver verksamhet i Östersjön lastar maximalt 8000 ton, 
men det finns fartyg som kan last

Figur 7. Skiss över ett sandsugningsfartyg utrustad med släpsugningsteknik (Bild lånad från 
http://www.rodhe-nielsen.dk). 

 

9.1 Riktlinjer för marin täktverksamhet

Nedan föreslagna riktlinjerna har tagits fram med hjälp av bl.a. ICES befintliga riktlinjer för hur 
täktverksamhet ska utföras. Riktlinjerna är baserade på ett hållbart användande av resursen i syfte att 
säkerställa möjligheten till ett snabbt fysiskt och biologiskt återhä
lämna området i det fysiska skick det hade innan utvinningen.

Kunskap ska finnas om de sedimentdynamiska processer som äger rum i och utanför den geologiska 
resurs som blir utnyttjad. Denna process bestämmer hur och till v
påverkar utvinningsområdet och närliggande områden samt hur snabb återhämtningen blir efter 
utvinning.  

Påverkan av uttag av sand och grus är väl undersökt. Ändå är det svårt att alltid förutsäga vilken 
påverkan som kommer uppkomma och hur stor en påverkan kommer bli. Det behövs enligt ICES mer 
forskning på området för att kunna säkerställa ett långsiktigt hållbart uttag av marina sediment. 
Behovet av framtida uttag kommer inte minska. Ur ett planeringsperspektiv behövs mer kunskap kr
kumulativa effekter. ICES arbetsgrupp (WGEXT) framför särskilt vikten av att beakta 
havsmiljödirektivets krav på beskrivning av påverkan på följande deskriptorer: 

Deskriptor 1: Biologisk mångfald 
Deskriptor 6: Havsbottnens integritet  

rografiska förhållanden.  

SANDTÄKTSVERKSAMHET  

Marin sandutvinning bedrivs vanligen genom sandsugning med släpsugningsteknik. Det innebär att ett 
g rör sig med en hastighet av 2–4 km/h och släpar ett sugrör, som kan liknas vid 

dammsugarmunstycke, längs havsbotten, se figur 7. Munstycket suger upp ett jämt lager av sand 
ren efter sandsugningen är ca 1–3 m breda och upp till 0,5 m djupa.

uppfodrade materialet lastas ombord på fartyget i befintliga lastutrymmen. Att fylla ett 
3 timmar beroende på fartygets storlek och kornstorleken på det material 

som tas upp. Fartygen som normalt sett bedriver verksamhet i Östersjön lastar maximalt 8000 ton, 
g som kan lasta upp till 50 000–80 000 ton. 

 

Figur 7. Skiss över ett sandsugningsfartyg utrustad med släpsugningsteknik (Bild lånad från 

Riktlinjer för marin täktverksamhet  

riktlinjerna har tagits fram med hjälp av bl.a. ICES befintliga riktlinjer för hur 
Riktlinjerna är baserade på ett hållbart användande av resursen i syfte att 

säkerställa möjligheten till ett snabbt fysiskt och biologiskt återhämtande samt med målsättningen att 
lämna området i det fysiska skick det hade innan utvinningen. 

Kunskap ska finnas om de sedimentdynamiska processer som äger rum i och utanför den geologiska 
resurs som blir utnyttjad. Denna process bestämmer hur och till viken grad utvinningsaktiviteten 
påverkar utvinningsområdet och närliggande områden samt hur snabb återhämtningen blir efter 
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Påverkan av uttag av sand och grus är väl undersökt. Ändå är det svårt att alltid förutsäga vilken 
ch hur stor en påverkan kommer bli. Det behövs enligt ICES mer 

forskning på området för att kunna säkerställa ett långsiktigt hållbart uttag av marina sediment. 
Behovet av framtida uttag kommer inte minska. Ur ett planeringsperspektiv behövs mer kunskap kring 
kumulativa effekter. ICES arbetsgrupp (WGEXT) framför särskilt vikten av att beakta 

Marin sandutvinning bedrivs vanligen genom sandsugning med släpsugningsteknik. Det innebär att ett 
4 km/h och släpar ett sugrör, som kan liknas vid 

dammsugarmunstycke, längs havsbotten, se figur 7. Munstycket suger upp ett jämt lager av sand 
3 m breda och upp till 0,5 m djupa. Det 

lastutrymmen. Att fylla ett 
3 timmar beroende på fartygets storlek och kornstorleken på det material 

som tas upp. Fartygen som normalt sett bedriver verksamhet i Östersjön lastar maximalt 8000 ton, 

 

Figur 7. Skiss över ett sandsugningsfartyg utrustad med släpsugningsteknik (Bild lånad från 

riktlinjerna har tagits fram med hjälp av bl.a. ICES befintliga riktlinjer för hur 
Riktlinjerna är baserade på ett hållbart användande av resursen i syfte att 

mtande samt med målsättningen att 

Kunskap ska finnas om de sedimentdynamiska processer som äger rum i och utanför den geologiska 
iken grad utvinningsaktiviteten 

påverkar utvinningsområdet och närliggande områden samt hur snabb återhämtningen blir efter 
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Det ska även finnas kunskap om förekomsten av arkeologiska lämningar, avvikande objekt samt djur- 
och växtarter i området. Verksamheten ska inte försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart 
som är hotad, sällsynt eller kräver hänsyn av någon annan anledning.  

Fysisk och biologisk miljöövervakning ska utföras före, under och efter täktverksamheten. Om 
skadeverkningar uppträder ska verksamheten avbrytas. Miljökontrollprogrammet ska innehålla 
detaljerade hydroakustiska undersökningar med sidoavsökande sonar, multistråleekolod och 
sedimentekolod samt sedimentprovtagningar på sedimentdjup överstigande sandupptagningsdjupet, 
både i och utanför sandtäktsområdet.  

Biologiska provtagningar ska utföras i sandtäktsområdet och utanför området som 
referensprovtagningar.  

Eventuella uttag bör koncentreras till samma områden för att minimera störningsspridningen. 

Vi förordar att samråd sker med SGU, HaV och berörd Länsstyrelse rörande eventuella 
provtagningsstationer för marinbiologiska parametrar och hydroakustiska undersökningar. 

9.2 Lagar och regler för tillstånd och tillsyn av marin sandtäktsverksamhet 

Att utvinna grus eller sand från havsbotten kan kräva ett flertal tillstånd. Vilka tillstånd som krävs och 
vilken myndighet som beslutar om tillstånd beror bl.a. på var den planerade täkten är belägen och om 
verksamheten kan komma att påverka exempelvis ett Natura 2000 område.  

Havsområdet utanför Sveriges fastland och öar indelas i olika zoner. Vatten inom trehundra meter från 
fastlandet är som huvudregel enskilt vatten och hör till respektive fastighet. Det övriga vattnet i haven 
är allmänt vatten vilket framgår av bestämmelserna i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt 
vattenområde. Vad som utgör Sveriges sjöterritorium framgår av lagen (1966:374) om Sveriges 
sjöterritorium. Dit räknas vattenområdet utanför Sveriges landområde med en bredd av 12 nautiska mil 
(ca 22,2 km). Utanför territorialgränsen tar Sveriges ekonomiska zon vid, i enlighet med vad som 
framgår av förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon. Zonen avgränsas mot annan stats 
ekonomiska zon enligt överenskommelse staterna emellan eller annars i förhållande till mittlinjen mot 
den andra staten. Det är av stor vikt att veta var en anläggning befinner sig inom de olika områdena då 
det kommer att ha en avgörande betydelse för den prövning som ska göras. 

Om en täkt planeras inom territorialgränsen ska verksamheten prövas dels enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln (KSL) och dels enligt miljöbalken. Om täkten istället är lokaliserad utanför 
territorialgränsen och inom den ekonomiska zonen kan det bli fråga om en prövning enligt lagen om 
Sveriges ekonomiska zon.  

Av 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315) (KSF) framgår att SGU prövar frågor om tillstånd 
till sand- grus- eller stentäkt på ett område som i sin helhet är beläget inom allmänt vattenområde i 
havet. En verksamhetsutövare som önskar bedriva marin sandtäktsverksamhet inom ett område som 
ligger närmare land än ca 22 km, har således att ansöka om tillstånd hos SGU. En ansökan ska 
innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken samt 3–4 kap. miljöbalken om hushållningsbestämmelserna, följs och ansökan ska även 
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. SGU handlägger ansökan och ska då inhämta yttrande från 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, kommunen och andra berörda myndigheter. Andra 
myndigheter som kan komma i fråga är t.ex. den berörda länsstyrelsen och Sjöfartsverket.  

Beslutet om tillstånd ska gälla för viss tid, högst tio år och det ska avse ett visst område. Beslutet ska 
även ange i vilken omfattning sanden, gruset eller stenen får tas samt övriga villkor. Villkoren ska 
utformas så att de i skälig omfattning tillgodoser andra intressen så som sjöfarten, fisket och 
naturvården. Vidare så ska behovet av det material som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och 
växtlivet och på miljön i övrig som täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en täkt om 
det kan befaras att den kommer att försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart som är 
hotad, sällsynt eller kräver hänsyn av någon annan anledning. 

Rätten att utforska kontinentalsockeln och att utvinna dess tillgångar tillkommer staten. Det innebär att 
det är staten som är att se som ”ägare” till det material som täkten avser. Detta gör att staten har en 
möjlighet att staten antingen kan förfoga över tillgångarna för egen räkning eller i samband med 
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upplåtelser åt enskilda uppställa de villkor som i varje särskilt fall synes ändamålsenliga. Som en följd 
av att staten är att anse som ägare till materialet, i detta fall sanden, har staten rätt att ta ut en avgift i 
samband med tillståndet. I Kontinentalsockelutredningen (SOU 1965:66) anges att avgifter för 
utvinningstillstånd bör kunna utformas som årliga arealavgifter efter en stigande skala. Avgifter bör 
tillsvidare bestämmas från fall till fall alltefter tillståndets omfattning. Att SGU ska ta ut en avgift 
framgår av 4 b § KSL. En avgift behöver dock inte tas ut om företaget är av ringa omfattning eller det 
finns något annat särskilt skäl mot att ta ut avgiften. Avgiftens storlek bestäms av SGU och ska betalas 
till myndigheten. Avgiften ska vara beräknad antingen i förhållande till mängden, eller värdet av de 
utvunna produkterna eller av andelar av dessa eller på något annat sätt.   

Den avgift som tas ut av SGU ska inte förväxlas med den skatt på naturgrus som tas ut med stöd av 
lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus. Naturgrusskatten ska betalas till staten, nivån framgår av 
lagen och uppgår idag till 15 kr per ton naturgrus.  

I de fall då den planerade täktverksamheten är av större omfattning och kan medföra betydande 
skadeverkningar, eller om Naturvårdsverket eller HaV begär det, ska ansökan prövas av regeringen 
istället för av SGU. Ärendet ska då överlämnas till regeringen av SGU som även ska yttra sig över 
ansökan.  

Om verksamheten utförs inom Svenskt territorialvatten ska tillstånd även sökas hos mark- och 
miljödomstol eftersom det är fråga om en tillståndpliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 
Verksamhetsutövaren ska då söka tillstånd hos den mark- och miljödomstol inom vars domsaga 
verksamheten ligger. En förutsättning för att domstolen ska pröva ansökan är att en ansökningsavgift 
betalas. Storleken på ansökningsavgiften framgår av förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken och är beroende av hur stora kostnaderna är för den del av 
verksamheten som utgör vattenverksamheten.  

Under den tid som verksamheten pågår ska SGU, enligt 2 § kontinentalsockelförordningen, bedriva 
tillsyn över verksamheten. Vid tillsynen ska SGU samverka med andra myndigheter vilkas verksamhet 
berörs av tillståndet. Vad gäller tillsynen för vattenverksamheten utförs denna av länsstyrelsen vilket 
framgår av 2 kap. 29 § miljötillsynsförordningen (2011:13). 

Om ett område kan komma att påverka ett Natura 2000 område ska tillstånd sökas. Bestämmelser om 
Natura 2000 områden finns i miljöbalkens kap. 7. Om den planerade verksamheten ligger inom det 
svenska territorialvattnet ska tillstånd sökas hos den mark- och miljödomstol som prövar 
tillståndsfrågan enligt miljöbalken. För det fallet att Natura 2000 området och den planerade 
verksamheten, istället ligger inom den ekonomiska zonen ska, som huvudregel, ingen 
tillståndsprövning enligt miljöbalken göras. Istället finns en bestämmelse i 7 kap. 32 § miljöbalken 
som anger att det även i dessa fall krävs tillstånd om en påverkan kan ske på ett Natura 2000 område. 
Tillståndsfrågan ska då prövas av den länsstyrelse som ligger närmast det aktuella området. I vissa fall 
kan det även vara så att regeringen beslutat att verksamheten ska prövas enligt bestämmelserna i 
miljöbalken trots att området ligger utanför territorialgränsen. Om det är fråga om ett sådant fall och 
det även berör ett Natura 2000 område ska mark- och miljödomstolen i så fall även pröva frågan om 
tillstånd enligt 7 kap. För det fall att en prövning ska göras om en eventuell påverkan på Natura 2000 
område ska ansökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, även om det inte annars skulle vara ett 
krav. 
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10.  SAND- OCH GRUSAVLAGRINGAR PÅ SVENSK 
KONTINENTALSOCKEL 

De områden som beskrivs i detta kapitel är utvalda på underlag om den svenska havsbottnens 
förhållanden och egenskaper hämtad huvudsakligen från SGUs anslagsfinansierade reguljära 
kartläggning. Underlag som använts kommer även från Sjöfartsverket och, där den finns tillgänglig, 
från uppdrag utförda av SGU, konsultföretag och universitet.  

SGUs reguljära kartläggning är utförd med syftet att redovisa havsbottnens förhållanden, egenskaper 
och beskaffenheter i skala 1:100 000 och i skala 1:500 000, se figurer 8a och 8b. I kartläggningen för 
skala 1: 100 000 är mätlinjerna separerade med ca 800 till 1000 meter i syfte att få en heltäckande bild 
av havsbottenytan med det hydroakustiska instrumentet sidoavsökande sonar. I kartläggningen för 
skala 1: 500 000 är mätlinjerna separerade med 13 km, detta för att få en så kostnads- och tidseffektiv 
kartläggning av svensk havsbotten med de resurser SGU har och haft för maringeologisk kartläggning. 
Detta innebär att i vissa av de områden, som är kartlagda för skala 1:500 000, förekommer ytor där 
ingen maringeologisk information finns. Inom dessa områden är havsbottnens geologiska beskaffenhet 
framtagen på befintlig sjökortsinformation och, där de förekommer, SGUs, andra myndigheters, 
konsultföretags samt universitets underökningar.  

Sedimenten som direkt täcker berggrunden på havsbottnen på svensk kontinentalsockel är 
huvudsakligen bildade när inlandsisen drog sig tillbaka under den senaste istiden. Eftersom både land 
och havsbotten har höjt sig sedan dess, efter att varit nedpressade av inlandsisen, har strandlinjen 
förskjutits. Därmed har vågor och strömmar, som orsakar omlagring och svallning av de ursprungliga 
sedimenten, också förändrats. Av den anledningen är de sand- och grusavlagringar, som förekommer 
på svensk havsbottnen, bildade från isälvs- och moränavlagringar utsatta för olika graders omlagring, 
svallning och förflyttning. Omlagringen är orsakad av tidigare och nuvarande bottenström- och 
vågförhållanden.  

Vid kusten längs Bottenhavet och Bottenviken har strandlinjen successivt förskjutits nedåt i terrängen 
sedan den senaste istiden pga. att landhöjningen här varit snabbare än havsytans stigning. Detta 
innebär att tidigare strandnära, omarbetade och svallade sand- och grusavlagringar inte återfinns på 
havsbottnen på större vattendjup i dessa nordliga områden. De ursprungliga isälvs- och 
moränavlagringarna, där potentiella sand/grus-avlagringar förekommer, kan dock vara övertäckta med 
finkornigare sediment som blir grövre längre upp i lagerföljden.  

Strandlinjen har sedan den senaste istiden, varierat både upp och ned i södra Kattegatt och södra 
Östersjön, och legat några tiotals meter lägre än vad den gör idag. Variationen i strandlinjens läge 
beror på ett växelspel mellan havsytans stigning och jordskorpans höjning. Ökningen av volymen 
globalt havsvatten har varierat samtidigt som hastigheten av landhöjningen i dessa delar av Sverige 
minskat. Det innebär att i dessa områden finns forna stränder på bottnar som ligger på några tiotals 
meters vattendjup. Större, mäktigare och mer grovkorniga svallavlagringar orsakade av strandnära 
vågor och bottenströmmar förekommer därför mer frekvent på havsbottnen i dessa sydliga områden, 
se t.ex. figur 1 och figur 8a.  

Isälvsavlagringar, som uppträder sammanhängande på land och havsbotten, förekommer rikligt längs 
med Sveriges kust. Exempel är de rullstensåsar som förekommer på land och fortsätter ut i havet i 
Laholmsbukten, utanför Skåne, Blekinge, Kalmar sund, Uppland, Gästrikland, Västernorrland osv. 
Dessa sand-grusavlagringar uppfyller inte de kriterier som här är satta och är därför inte föreslagna 
som eventuella sand- och grustäkter. 

Följaktligen är sand- och grusavlagringar på havsbottnen på svensk kontinentalsockel inte jämnt 
fördelade utan är, precis som på land, ojämnt fördelade och separerade och täckta av andra typer av 
sediment bestående av, exempelvis, morän, silt och lera. Därför är de sand och grusavlagringar som är 
lämpliga för uttag inte alltid belägna i anslutning till de regioner där behovet av ersättningsmaterial till 
naturgrus förekommer som mest. 
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Figur 8a. Den maringeologiska kartan som redovisar utbredning och fördelning av det sediment eller 
berggrund, i geologisk terminologi, som dominerar i den översta metern av havsbottnen på svensk 
kontinentalsockel. De nio undersökta områdena, utbredning av den fotiska zonen, lägen av 
naturreservat och skyddade områden visas också. 
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Figur 8b. Underlaget med de olika detaljeringsgrader från SGUs reguljära kartläggning, vilket valet 
av de nio undersökta områdena huvudsakligen är baserat på. 
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Figur 8c. Områdens placering i förhållande till bl.a. Natura2000 områden. 
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10.1 Havsområden 

10.1.1 Skagerrak 

I Skagerrak förekommer inga större kända sand/grusavlagringar på havsbottnen (Klingberg, 2015a och 
b; Cato m.fl. 2016). Utvinning av sand har förekommit i liten skala nära land i fem områden mellan 
Göteborg och Strömstad (Cato 2004; SIND 1980).  

10.1.2 Kattegatt 

I Kattegatt förekommer kända sand/grusavlagringar nära längs med kusten, lokalt i Skälderviken, 
lokalt i Laholmsbukten och från Halmstad till Göteborg samt vid utsjöområdena Fladen, Lilla 
Middelgrund, Rödebank, Morups Bank och Stora Middelgrund (SGU, 1989, 1994, 1997), se figur 1. 
Stora delar av sand/grusavlagringarna längs kusten är i den fotiska zonen och har skiftande 
mäktigheter. Utsjöområdena har alla liknande geologisk uppbyggnad, men med varierande mängd 
sand och grusavlagringar. Vid utsjöområdena Fladen, Lilla Middelgrund, Rödebank och Morups Bank 
är svallsandavlagringarna av oregelbunden mäktighet och utbredning (SGU, 1989, 1994, 1997). 
Exempelvis, så avbröts sandtäktsverksamheten på Lilla Middelgrund 1986 på grund av en för liten 
sandförekomst, se bilaga 3 (Cato, 2004).  

I Västerhavet är grundområdet Stora Middelgrund ansett som möjligt med anledning av att 
Naturvårdsverket (2006) har bedömt Stora Middelgrund ha lägre ekologiskt värde än andra undersökta 
grundområden i Kattegatt. Dessutom förekommer den största koncentrerade mängden sand och grus i 
Västerhavet och stora delar av den botten som är belägen under den fotiska zonen har ett ytsubstrat 
bestående av huvudsakligen rörlig sand och grus vid Stora Middelgrund (SGU 1994, 1997).  

10.1.3 Öresund 

Öresund har tidvis både varit vattentäckt och torrlagt sedan den senaste istiden. Sandavlagringarna 
som återfinns i Öresund är avsatta i anslutning till tidigare och nuvarande strandlägen och 
bottenströmmar. De större kända sand- och grusavlagringarna förekommer vid grundområdet Disken 
mellan Helsingborg och Helsingör, samt grundområdena vid Falsterbohalvön (Lillgrund, Bredgrund 
och Västra Haken i norr samt Sandflyttan i söder), se figur 1. Sand förekommer även i Flintrännan 
samt kustnära vid fastlandet och Ven, (Hörnsten, 1979; Malmberg-Persson m.fl. 2016). 
Sand/grusförekomsterna nära kusten samt de norra grundområdena vid Falsterbohalvön är inom den 
fotiska zonen. Sand/grusuttag har de senaste 50 åren bl.a. gjorts på Disken, Lillgrund, Bredgrund, 
Västra Haken, Sandflyttan, Flintrännan och i Lundåkrabukten, se figur 1 och bilaga 3. Sanden har bl.a. 
använts till glasindustrin, till utbyggnad av hamnar och till skapandet av den konstgjorda ön vid 
byggandet av Öresundsbron. Inom vissa av de områden där sand och grus tagits finns fortfarande spår 
kvar, 50 år efter av uttaget, vilket innebär att sandens rörlighet inom delar är otillräcklig för 
återsedimentation, se bilaga 5. Vid grundområdet Disken, som även ligger på den danska sidan, 
förekom på den svenska sidan sanduttag fram till 1984, se bilaga 3. Disken är ett högproduktivt 
område för plattfisk. På den danska sidan har uttag skett varje år, men med en variation av uttag från 
något tusen ton till 150 tusen ton, från 1969 fram till februari 2014 då den licensierade mängden sand 
var fullt uttagen (Naturstyrelsen, 2014).  

Sandflyttan är det område som bedömts vara möjligt för sanduttag i Öresundsområdet då delar är 
belägna nedanför den fotiska zonen och utanför områden för Natura 2000 och riksintresse för 
naturvård, har ett substrat av huvudsakligen sand och grus över stora områden, innehåller störst volym 
sand och grus av områdena i den svenska delen av Öresund, har en stark sedimentdynamik och beläget 
så långt från kusten att förändringar i sandtransportsystemet sannolikt inte påverkar kusten negativt.  

10.1.4  Sydvästra Östersjön (sydkusten Skåne) 

I sydvästra Östersjön förekommer större mäktigheter av sand och grus vid Kriegers Flak, Blenheim, 
Kullagrund och Sandhammarbanken (Slagbrand och Klingberg, 2015), se figur 1. Sand och 
grusavlagringar förekommer även nära längs med avsnitt av kusten. Blenheim och Kullagrund är inte 
föreslagna här pga att de ligger relativt nära kusten där också delar av Blenheim är inom den fotiska 
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zonen. Dessutom förekommer mindre mängder sand och grus i dessa områden jämfört med Kriegers 
Flak och Sandhammarbanken. 

Större isälvsavlagringar, som innehåller sand och grus, förekommer i havsbottenytan ca 7 km 
sydsydost om Måkläppan, strax nordväst om Blenheim, samt utanför Kåseberga. Större deltaliknande 
och utbredda fält av isälvsavlagringar har genom tolkning av seismiska data identifierats ca 20 km 
öster om Skillinge på den skånska sydostkusten. De är täckta med yngre sediment och återfinns därför 
inte i bottenytan. 

Krigers Flak och Sandhammar Bank är de områden som bedömts vara möjliga för sanduttag då stora 
delar av områdena har ett bottensubstrat av sand och grus, är belägna nedanför den fotiska zonen och 
utanför områden för Natura 2000 och riksintresse för naturvård samt innehåller störst volym sand och 
grus i regionen, har en stark sedimentdynamik och är så långt från kusten att förändringar i 
sandtransportsystemet sannolikt inte påverkar kusten negativt.  

10.1.5 Sydvästra Östersjön (Hanöbukten, Blekinge) 

Större kända sand/grusavlagringar förekommer kustnära längs med Skånes östkust och i Hanöbukten 
som ställvis relativt stora, upp till 7–8 m höga, och tydligt markerade långsträckta sandbankar, se figur 
1. Dessa återfinns framför allt i ett område från sydväst om Kiviks bredgrund och ner mot Kivik och 
har en nord–sydlig utsträckning samt en form som oftast är konkav mot öst, (Nordgren, 2012). Vidare 
påträffas även större sand/grusavlagringar i det isälvsmaterial som förekommer i bottenytan som lång-
sträckta åsar utanför Listerlandet och nära Blekingekusten. Åsarna är i de flesta fall kontinuerliga ut 
från land, delvis täckta av andra sediment och har en nordostlig–sydvästlig sträckning utanför 
Listerlandet och en mer nordlig-sydlig sträckning utanför Blekingekusten. Dessutom förekommer 
större, mäktigare och sammanhängande isälvsavlagringar i bottenytan söder om Åhus, norr om 
Simrishamn och utanför Utklippan mot sydost samt sydväst ned till Klippbanken. Där isälvsmaterialet 
finns i havsbottenytan består det ställvis också av sten- och blockansamlingar till följd av att det finare 
materialet svallats ur. 

Större deltaliknande och utbredda fält av isälvsavlagringar, mestadels täckta med yngre sediment, 
förekommer även i den sydligaste delen av Hanöbukten (Nordgren 2012).  

De flesta grus- och sandavlagringarna i området är antingen kustnära, inom den fotiska zonen, belägna 
i den starkt miljöbelastade inre delen av Hanöbukten, inom områden av riksintresse för naturvård eller 
Natura 2000, samt att den lättillgängliga mängden sand och grus inte är så mäktig som önskas. 
Klippbanken är ansett som möjligt för uttag då den innehåller stora volymer sand och grus, har över 
stora ytor ett substrat bestående av rörlig sand samt är beläget nedanför den fotiska zonen och utanför 
områden av riksintresse för naturvård och Natura 2000. 

10.1.6 Södra egentliga Östersjön (inklusive Kalmarsund) 

Större kända sand/grusavlagringar i bottenytan förekommer i åsliknande isälvsavlagringar, och i 
svallavlagringar i anslutning till dessa, i södra, mellersta och norra Kalmar Sund, vid Västervik, sydost 
om Hasselö vid Knöldjupet utanför Loftahammar, sydost om Valdermarsvik samt ost om Stora Askö, 
se figur 1. Längs med Ölands nordöstra och norra kust och norrut mot Ölands norra Grund 
förekommer även mäktigare sand/grusavlagringar. Avlagringarna i Kalmar Sund har åsliknande 
former i NNV-SSO riktning och är med stor sannolikhet fortsättningar på de åsar som löper ut från 
Smålandskusten i NV-SO riktning. Åsliknande form har även isälvsavlagringen vid Loftahammar. 
Stora delar av dessa avlagringar är belägna inom den fotiska zonen och inom områden av riksintresse 
för naturvård. 

Sydost om Öland och syd om Gotland i egentliga Östersjön i den sydöstra delen av svensk ekonomisk 
zon finns tre liknande bildningar med mäktigare sand/grusavlagringar; utsjöbankarna Södra 
Midsjöbanken, Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank, se figur 1. I svackor och sluttningar ned mot 
djupare vatten, främst vid de södra delarna av bankerna, förekommer större sand- och grusavlagringar. 

Södra Midsjöbanken är vald för att detta utsjöområde, för närvarande, inte är ett Natura 2000-område 
eller är riksintresse för naturvård, delar av området är under den fotiska zonen, har ett bottensubstrat 
och större mäktigheter av sand och grus samt en kraftig sedimentdynamik. 
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10.1.7 Norra egentliga Östersjön 

En ca 80 km lång och ca 20 km brett ryggformat grundområde förekommer norrut från Fårö till strax 
norr om Kopparstenarna. Områdets morfologi är berggrundsbetingad och berggrunden är täckt med 
kvartära avlagringar med emellanåt komplexa lagerföljder. Den sydligaste delen av denna rygg är 
Salvo Revs grundområde, mellersta delen är Sandö Bank med Gotska Sandön och den nordligaste är 
Kopparstenarna. De kvartära avlagringarna består till stor del av sand, grus och sten. Mäktigheten på 
de kvartära avlagringarna innehållande sand och grus varierar från 40 till 95 meter (Axberg m.fl. 1986; 
Elhammer m.fl. 1986; Kjellin m.fl. 1986). Svallsedimentavlagringarna förekommer på många ställen 
längs med ryggen, där de mäktigaste förekommer längs båda sidor av Salvo Rev. Utanför Gotska 
Sandön är mängden svallsediment uppskattad till minst 400 miljoner ton (Kjellin m.fl. 1986). 

Ingen kommersiell exploatering av sand har förekommit vid Salvo Rev-Kopparstenarna. Däremot har 
en mindre mängd finare sand tagits ut mellan 1987 och 1989 längs med Fårös östkust. Denna 
avlagring är sammankopplad med den bergrundsbetingade ryggen mellan Salvo Rev och Sandö Bank 

Sand/grusavlagringar förekommer också kustnära längs med delar av Gotlands kust. 

I den övriga delen av norra egentliga Östersjön förekommer kända sand/grusavlagringar med större 
mäktigheter sparsamt i bottenytan (Slagbrand och Lundquist 2012; Nyberg 2016b). De flesta som är 
kända är i form av isälvsavlagringar och anslutande svallsediment och återfinns kustnära utanför norra 
Östergötland, Södermanland samt Stockholms skärgård (Bergh m.fl 2005; Slagbrand och Lundquist 
2012).  

Området från Fårö till strax norr om Kopparstenarna där Salvo Rev ingår är ett Natura 2000-område. 
Salvo Rev anses ändå vara möjliga då områden med stora mäktigheter och volymer av svallad sand 
och grus, där även bottensubstratet av detsamma, är belägna under den fotiska zonen och delvis 
utanför områden med riksintresse för naturvård och Natura 2000 samt har en kraftig sedimentdynamik. 

10.1.8 Bottenhavet 

I Bottenhavet förekommer större sand/grusförekomster i form av rullstensåsar och moränryggar samt 
svallavlagringar till dessa. Exempel på åsar som fortsätter ut från land är Uppsalaåsen, 
Hudiksvallsåsen, Ljusnanåsen, Sundsvallsåsen, Ljungans ås och den ås som följer Indalsälvens 
dalgång (Nyberg m.fl.2012), se figur 1. 

Från Härnösandsdjupet och söderut förekommer främst långsträckta åsar med nordvästlig–sydostlig 
riktning. Två av dessa fortsätter in i Sundsvallsbukten och en av dem går upp mot Vänta Litets grund 
och fortsätter sedan in i Ångermanälven. Ytterligare en ihållande isälvsavlagring med åskaraktär är 
den som löper i, och sannolikt styrts av, den djupaste delen av Arandadjupet. I den norra delen av 
Bottenhavet förekommer mindre lokala isälvsavlagringar som tycks sakna åsliknande utsträckning. 
Isälvsavlagringarna har inom denna norra del av Bottenhavet annars huvudsakligen en nordostlig–syd-
västlig riktning (Lind m.fl.2013 a och b).  

Kända svallavlagringar förekommer också i området bl.a. i anslutning till kusten och grundområden 
såsom Eystrasaltbanken, Vänta litets grund, Långrogrund och Finngrunden. Mäktigheten är 
varierande, men uppgår sällan till mer än några meter förutom på sydvästsidan av Östra banken 
(Finngrunden) där mäktigheter upp till 15 m förekommer (Nyberg m.fl.2012). Av den anledningen 
samt att här förekommer över stora ytor ett substrat bestående av sand och grus som är beläget 
nedanför den fotiska zonen och utanför områden av riksintresse för naturvård anses Östra Banken vara 
möjlig för uttag.  

10.1.9 Bottenviken 

Större sand och grusavlagringar förekommer i bottenytan som sammanhängande isälvsavlagringar 
med tillhörande svallmaterial ut mot sydost från Luleå och bygger upp grundområdena Rödkallen, 
Marakallen, Edvards Klack och Grund samt Svalans och Falkens Grund, se figur 1. Större 
isälvsavlagringar i bottenytan förekommer även sydost om Piteå och i Seskaröfjärden i den norra 
delen av Bottenviken. Isälvsavlagringen sydost om Piteå är med stor sannolikhet en fortsättning 
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på Piteälvsåsen och isälvsavlagringen i Seskaröfjärden är med stor sannolikhet en fortsättning på 
de två åsar som mynnar ut i havet strax norr därom (Nyberg 2016a).  

I Bottenviken är Svalans och Falkens Grund de enda av nämnda områden som är helt belägna 
utanför områden för Natura 2000 och riksintresse för naturvård samt nedanför den fotiska zonen och 
har över stora ytor ett substrat bestående av rörlig sand och grus och har därför ansetts som möjliga för 
uttag. 

11.  BEDÖMDA OMRÅDEN 

11.1 Resultat av undersökningarna 

Nedan ges en sammanfattning av förhållanden och den genomförda utvärderingen av respektive 
område efter de utförda undersökningarna inom uppdraget. För mer information och 
bedömningsresonemang hänvisas till bilaga 2. 

11.1.1 Stora Middelgrund 

Enligt de kriterier som är satta är sandtäktsverksamhet sannolikt inte möjlig i de grundare delarna 
eftersom en betydande förlust av värdefulla bottenmiljöer med dess viktiga ekosystemtjänster kan 
förväntas. Viss utvinning kan eventuellt vara möjlig i begränsade delar av de områden redovisade som 
postglacial sand och grus, nedanför den fotiska zonen, ned till ca 25–30 meters vattendjup, där inte 
bubbelrev eller sällsynta livsmiljöer förekommer, se figur 9. Denna yta under fotisk zon, där rörlig 
sand och grus förekommer i bottenytan och har mäktigheter från någon meter upp till åtminstone 10 
meter, är ca 9 km2 stor, och innehåller åtminstone 20,5 miljoner m3 (ca 34 miljoner ton) sand och grus. 
Volymen sand och grus i hela det undersökta området vid Stora Middelgrund uppskattas till att vara 
åtminstone 24 miljoner m3, vilket motsvarar 40 miljoner ton. Eventuell sandtäktsverksamhet bör 
föregås av mer detaljerade undersökningar för att hitta optimala ytor och då området är högproduktivt 
för fisk bör tidpunkt för eventuell sandtäktsverksamhet väljas med omsorg. Området är beläget inom 
ekonomisk zon, inom Natura 2000-område samt delvis inom Riksintresse för Naturvård, se figur 9. 
Området har även övriga intressen, se bilaga 2. 
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Figur 9. Utbredning och fördelning av det sediment, i geologisk terminologi, som dominerar i den 
översta metern av havsbottnen i undersökt område vid Stora Middelgrund. Utbredningen av Natura 
2000 området, området med riksintresse för Naturvård samt fotisk zon, från Al-Hamdani & Reker 
2007, redovisas också. 

 

11.1.2 Sandflyttan 

Enligt de kriterier som är satta kan sandtäktsverksamhet vara möjlig i de områden redovisade som 
postglacial sand och grus väst och sydväst om de ekologiskt värdefulla områden där bottenvegetation 
och musselbankar förekommer, se figur 10. Detta möjliga område beläget under fotisk zon, där sand 
och grus med stor rörlighet förekommer i bottenytan, har sand- och grusmäktigheter från några meter 
upp till åtminstone 20 meter, är ca 5,5 km2 stort, och innehåller minst 25 miljoner m3 (41,5 miljoner 
ton) inom kartlagt område. En förlängning söderut av detta möjliga område, utanför den yta som är 
kartlagd, är sannolik. Den totala volymen sand vid Sandflyttan är uppskattad till 210 miljoner m3, 
vilket motsvarar ca 348 miljoner ton. Sandtäktsverksamhet bör föregås av mer detaljerade 
undersökningar för att hitta optimala ytor och då området är högproduktivt för fisk bör tidpunkt för 
eventuell sandtäktsverksamhet väljas med omsorg. Det föreslagna området är beläget utanför 
territorialgränsen samt områden för Natura 2000 och Riksintresse för naturvård. Området har även 
övriga intressen, se bilaga 2. 
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Figur 10. Utbredning och fördelning av det sediment, i geologisk terminologi, som dominerar i den 
översta metern av havsbottnen i undersökt område vid Sandflyttan. Utbredningen av Natura 2000 
området, området med riksintresse för Naturvård samt fotisk zon, från Al-Hamdani & Reker 2007, 
redovisas också. 

 

11.1.3 Kriegers Flak 

Enligt de kriterier som är satta är sandtäktsverksamhet sannolikt inte möjlig på själva banken eftersom 
utvinning här skulle påverka bankens karaktär med dess viktiga ekosystemtjänster. Utifrån 
resursmässiga förutsättningar kan sandutvinning dock vara möjlig i de sluttningar redovisade som 
postglacial sand och grus i de nordvästra och sydöstra delarna ned till ca 25–30 meters vattendjup där 
sedimentens rörlighet minskar, se figur 11. Områden av sand och grus med mäktigheter från 0,5–1 m 
till över 5 meter täcker ca 17 km2 av bottenytan inom det kartlagda området. Volymen sand och grus 
uppskattas här till ca 16 miljoner m3, vilket motsvarar ca 26 miljoner ton. Eventuell 
sandtäktsverksamhet bör föregås av mer detaljerade undersökningar för att hitta optimala ytor och då 
området är högproduktivt för fisk bör tidpunkt för eventuell sandtäktsverksamhet väljas med omsorg. 
De föreslagna områdena är belägna utanför territorialgränsen, fotisk zon, enligt Al-Hamdani & Reker 
2007, samt områden för Natura 2000 och Riksintresse för naturvård, se figur 11. Området har även 
övriga intressen, se bilaga 2. 
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Figur 11. Utbredning och fördelning av det sediment, i geologisk terminologi, som dominerar i den 
översta metern av havsbottnen i undersökt område vid Kriegers Flak. Området är beläget utanför 
områden för Natura 2000 och riksintresse för Naturvård samt fotisk zon. 

 

11.1.4 Sandhammar Bank 

Enligt de kriterier som är satta är sandtäktsverksamhet möjlig i de områden redovisade som postglacial 
sand och grus, belägna under den fotiska zonen ned till ca 30–35 meters vattendjup, dvs. i stort sett 
hela det undersökta området, se figur 12. Dessa områden nedanför fotisk zon, där sand och grus med 
stor rörlighet förekommer i bottenytan och har mäktigheter från några meter upp till över 20 meter, 
täcker ca 88 km2 av det undersökta området. Volymen sand/grus i dessa kartlagda möjliga områden är 
uppskattad till att vara minst 650 miljoner m3, vilket motsvarar ca 1079 miljoner ton. Sannolikt kan det 
möjliga området utökas, utanför det här kartlagda området, i väster, söder och öster. Enligt kriterierna 
är det dock att föredra att eventuell täktverksamhet sker i och nedanför avlastningsbranterna. 
Sandtäktsverksamhet bör föregås av mer detaljerade undersökningar för att hitta optimala ytor och då 
området är högproduktivt för fisk bör tidpunkt för eventuell sandtäktsverksamhet väljas med omsorg. 
Det föreslagna området är beläget innanför territorialgränsen, men utanför fotisk zon, enligt Al-
Hamdani & Reker 2007, samt områden för Natura 2000 och Riksintresse för naturvård. Området har 
även övriga intressen, se bilaga 2. 
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Figur 12. Utbredning och fördelning av det sediment, i geologisk terminologi, som dominerar i den 
översta metern av havsbottnen i undersökt område vid Sandhammar Bank. Utbredningen av Natura 
2000 området, området med riksintresse för Naturvård samt fotisk zon, från Al-Hamdani & Reker 
2007, redovisas också. 

 

11.1.5 Klippbanken 

Enligt de kriterier som är satta är sandtäktsverksamhet i hög utsträckning möjlig i de områden 
redovisade som postglacial finsand ned till ca 30–32 meters vattendjup där sandens rörelser minskar, 
se figur 13. Det är dock inte sannolikt att bortförda massor kommer ersättas naturligt genom 
sedimentdynamiken uppe på banken. Ytan med rörlig finsand, där underliggande sand och grus 
förekommer med mäktigheter upp till minst 40 meter, täcker ca 15 km2 av det undersökta området. 
Volymen sand och grus som är tillgänglig i dessa möjliga områden från bottenytan, utan 
mellanliggande lager av andra typer av sediment uppskattas till att vara minst 90 miljoner m3 vilket 
motsvarar ca 150 miljoner ton, inom kartlagt område. Eventuellt kan det möjliga området utökas, 
utanför det här kartlagda området, i väster. Sandtäktsverksamhet bör föregås av mer detaljerade 
undersökningar för att hitta optimala ytor och då området är högproduktivt för fisk bör tidpunkt för 
eventuell sandtäktsverksamhet väljas med omsorg. Det föreslagna området är beläget innanför 
territorialgränsen, men utanför fotisk zon, enligt Al-Hamdani & Reker 2007, samt utanför områden för 
Natura 2000 och Riksintresse för naturvård. Området har även övriga intressen, se bilaga 2. 
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Figur 13. Utbredning och fördelning av det sediment, i geologisk terminologi, som dominerar i den 
översta metern av havsbottnen i undersökt område vid Klippbanken. Området är beläget utanför 
områden för Natura 2000 och riksintresse för Naturvård samt fotisk zon. 

 

11.1.6 Södra Midsjöbanken 

Enligt de kriterier som är satta är sandtäktsverksamhet sannolikt inte möjlig inom de delar av området 
som är redovisade som postglacial grus och sten eller morän, se figur 14, då detta skulle medföra 
skador på områdets värdefulla ekosystem. Resursmässigt är utvinning dock möjlig i de områden som 
är redovisade som postglacial sand och grus. Denna yta, där sand och grus med stor rörlighet 
förekommer i bottenytan och har mäktigheter från någon meter upp till över 5 meter, täcker ca 4 km2 
av det undersökta området, se figur 14. Volymen sand och grus i dessa möjliga områden är uppskattad 
till att vara minst 10 miljoner m3, vilket motsvarar ca 16 miljoner ton, inom kartlagt område. Eventuell 
sandtäktsverksamhet bör föregås av mer detaljerade undersökningar för att hitta optimala ytor och då 
området är högproduktivt för fisk bör tidpunkt för eventuell sandtäktsverksamhet väljas med omsorg. 
Det föreslagna området är beläget utanför territorialgränsen och inte utsett som Natura 2000-område 
eller Riksintresse för naturvård. Området har även övriga intressen, se bilaga 2. 
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Figur 14. Utbredning och fördelning av det sediment, i geologisk terminologi, som dominerar i den 
översta metern av havsbottnen i undersökt område vid Södra Midsjöbanken. Området är beläget 
utanför områden för Natura 2000 och riksintresse för Naturvård. 

 

11.1.7 Salvo Rev 

Enligt de kriterier som är satta är sandtäktsverksamhet sannolikt möjlig i de områden redovisade som 
postglacial sand och grus samt postglacial finsand vid sidorna av själva grundområdet, belägna under 
den fotiska zonen, ned till ca 30–40 meters vattendjup där sandens rörelse minskar, se figur 15. Dessa 
möjliga områden under fotisk zon, som har mäktigheter av sand och grus från någon meter upp till 
över 10 meter, täcker ca 15 km2 av det undersökta området. Enligt kriterierna är det att föredra att 
eventuell täktverksamhet sker vid den deltaliknande svallavlagringen av sand och grus med 
mäktigheter över 10 meter på nordostsidan, från ca 20 till 40 meters vattendjup. Volymen sand och 
grus i de undersökta möjliga områdena är uppskattade till att vara minst 45 miljoner m3, vilket 
motsvarar ca 75 miljoner ton. Den totala volymen vid Salvo Rev är uppskattad upp till 165 miljoner 
m3, vilket motsvarar ca 275 miljoner ton.  

Sandtäktsverksamhet bör föregås av mer detaljerade undersökningar för att hitta optimala ytor och då 
området är högproduktivt för fisk bör tidpunkt för eventuell sandtäktsverksamhet väljas med omsorg. 
Det föreslagna området är beläget innanför territorialgränsen samt områden för Natura 2000 och 
Riksintresse för naturvård. Området har även övriga intressen, se bilaga 2. 
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Figur 15. Utbredning och fördelning av det sediment, i geologisk terminologi, som dominerar i den 
översta metern av havsbottnen i undersökt område vid Salvo Rev. Utbredningen av Natura 2000 
området, området med riksintresse för Naturvård samt fotisk zon, från Al-Hamdani & Reker 2007, 
redovisas också. 

 

11.1.8 Finngrunden, Östra Banken 

Enligt de kriterier som är satta kan sandtäktsverksamhet sannolikt vara möjlig i de områden redovisade 
som postglacial sand och grus samt postglacial finsand, belägna under den fotiska zonen, ned till ca 
25-30 meters vattendjup där sandens rörelse minskar, se figur 16. Dessa möjliga områden under fotisk 
zon, som har mäktigheter av sand och grus från någon meter upp till över 15 meter, täcker ca 13 km2 
av det undersökta området. Volymen sand och grus i de undersökta möjliga områdena uppskattas till 
att vara minst 35 miljoner m3, vilket motsvarar 58 miljoner ton. Det möjliga området kan eventuellt 
utökas i nord och nordväst om här kartlagt område. Sandtäktsverksamhet bör föregås av mer 
detaljerade undersökningar för att hitta optimala ytor där de höga ekologiska värdena uppe på banken 
inte påverkas. Det föreslagna området är beläget utanför territorialgränsen och fotisk zon, men delvis 
innanför områden för Natura 2000 och Riksintresse för naturvård. Området har även övriga intressen, 
se bilaga 2. 
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Figur 16. Utbredning och fördelning av det sediment, i geologisk terminologi, som dominerar i den 
översta metern av havsbottnen i undersökt område vid Östra banken. Utbredningen av Natura 2000 
området, området med riksintresse för Naturvård samt fotisk zon, från Al-Hamdani & Reker 2007, 
redovisas också. 

 

11.1.9 Svalans och Falkens grund 

Enligt de kriterier som är satta är sandtäktsverksamhet sannolikt möjlig i de områden redovisade som 
postglacial sand och grus samt isälvsmaterial, belägna under den fotiska zonen ned till ca 25–30 
meters vattendjup där sandens rörelse minskar, se figur 17. Dessa möjliga områden, där sand och grus 
med stor rörlighet förekommer i bottenytan och har mäktigheter från någon meter upp till över 40–50 
meter, täcker ca 120 km2 av det undersökta området. Volymen sand och grus uppskattas här till att 
vara minst 1 210 miljoner m3, vilket motsvarar 2 000 miljoner ton. Eventuellt kan de möjliga 
områdena utökas i norr, väster och söder om här kartlagt område. Sandtäktsverksamhet bör föregås av 
mer detaljerade undersökningar för att hitta optimala ytor. Halva det föreslagna området är beläget 
innanför territorialgränsen, men utanför områden för Natura 2000 och Riksintresse för naturvård. 
Området har även övriga intressen, se bilaga 2. 
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Figur 17. Utbredning och fördelning av det sediment, i geologisk terminologi, som dominerar i den 
översta metern av havsbottnen i undersökt område vid Svalans och Falkens Grund. Området är 
beläget utanför områden för Natura 2000 och riksintresse för Naturvård, men delvis inom fotisk zon, 
från Al-Hamdani & Reker 2007. 

12.  DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Om marin sandtäktsverksamhet inleds i Sverige bör sanduttag, i första hand, påbörjas i identifierade 
delar i något eller några av följande fyra områden: Sandflyttan, Sandhammar Bank, Klippbanken, och 
Svalans och Falkens Grund, se tabell 8. Delar i dessa områden har god möjlighet att uppfylla de satta 
geologiska och miljömässiga kriterierna för långsiktig hållbar utvinning och anses vara mest möjliga 
samt mest förenliga med övriga intressen, se tabell 8. Miljömässig hållbar utvinning skulle också 
kunna ske, enligt satta kriterier, i delar av Salvo Rev och Finngrunden/Östra Banken, som är närmast 
belägna den expansiva regionen Stockholm-Mälardalen, men dessa områden är skyddade enligt Natura 
2000, vilket innebär att särskilda hänsyn ska tas och att tillståndsprocessen blir mer omfattande enligt 
gällande regler. Stora Middelgrund, Kriegers Flak och Södra Midsjöbanken anses inte på samma sätt 
uppfylla de satta geologiska och ekologiska kriterierna, är produktiva för fisk och har i nuläget en 
annan intressebild med t.ex. gällande tillstånd för etablering av vindkraft. Analyser av prover tagna 
visar att den tekniska kvalitén på sanden/gruset avseende kornstorlek och mineralinnehåll i alla nio 
områden lämpar sig väl för de olika användningsområdena. De största volymerna av sand och grus, 
tillgängliga efter satta geologiska och miljömässiga kriterier inom de kartlagda områdena, förekommer 
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i fallande ordning vid; Svalans och Falkens Grund, Sandhammar Bank, Klippbanken, Salvo Rev, 
Östra Banken, Sandflyttan, Stora Middelgrund, Kriegers Flak och Södra Midsjöbanken, se tabell 8.  

Kompletterande detaljerade undersökningar av de nämnda möjliga täktområdena ska utföras enligt 
riktlinjer för att finna de bäst lämpade delarna enligt de satta geologiska och ekologiska kriterierna 
samt för tillståndsansökan och kontrollprogram. Prövningarna av tillståndsansökningarna för 
täktverksamhet skiljer sig en aning åt, enligt svenska lagar och regler, beroende på om området är ett 
Natura 2000 område eller beläget innanför eller utanför territorialgränsen. Salvo Rev och Östra 
Banken är Natura 2000 områden varav Salvo Rev är innanför och Östra Banken utanför 
territorialgränsen. Området vid Sandflyttan samt halva området vid Svalan och Falkens grund är 
utanför territorialgränsen. Sandhammar Bank, Klippbanken och halva Svalan och Falkens Grund är 
innanför territorialgränsen. 

För att studera effekterna av uttaget och hur snabbt havsbottnen återhämtar sig kan ett första steg vid 
eventuella sanduttag vara att göra uttag med släpmuddringsteknik på maximalt ca 300 000 ton (ca 
180 000 m3) material vart annat eller tredje år från respektive utvalt område. Ett sådant uttag påverkar 
en direkt yta på ca 0,36 km2, 360 000 m2 (600 x 600 m), av botten ned till ca 0,5 meter under 
bottenytan. Att ta upp 8 000 ton marin sand och grus med släpmuddringsteknik tar ca 1–3 timmar, 
vilket innebär att den effektiva tiden att suga upp 300 000 ton sand och grus från havsbottnen skulle ta 
40 till 120 timmar. Eftersom en del av områdena bl.a. är produktiva för fisk bör uttaget av sanden och 
gruset göras vid ett sammanhållet tillfälle under lämplig tid på året. Detta minimerar även risken att 
påverka yrkesfisket negativt. Om skadeeffekterna är små och skador läks kan eventuellt större 
mängder sand och grus tas ut, och om intressekonfliktbilden ändras, ytterligare områden av de här 
framtagna nyttjas för sanduttag.  

De områden i Sverige där marin sand och grus kan ha störst betydelse för en hållbar 
materialförsörjning är de mest expansiva regionerna Skåne, Göteborg och Stockholm-Uppsala. Dessa 
regioner har en relativt hög andel naturgrus av ballastproduktionen, men ändå en begränsad tillgång på 
naturgrus. Ett årligt uttag av 500 000 ton marin sand och grus skulle utgöra 10–15 % av 
naturgrusanvändningen i Skåne, Mälardalen-Stockholm och Göteborgsregionen. Det finns dock andra 
regioner där marin sand och grus också skulle kunna vara en del i materialförsörjningen och som är 
belägna närmare möjliga uttagsområden.  

Med dagens kunskap finns det några användningsområden inom anläggningsverksamheter där krossat 
berg inte kan ersätta naturgrus pga. att det är kostsamt eller kräver mycket energi samt generar 
restprodukter. Exempel på sådana användningsområden är gjuterisand och de finare fraktionerna i 
betong, där istället marin sand och grus skulle kunna ersätta. Marin sand och grus skulle även kunna 
användas som kusterosionsskydd genom strandfodring. Ystads kommun har ett sådant gällande 
tillstånd och några fler kommuner längs med Skånes kust med erosionsproblem har visat intresse att 
använda marin sand och grus till strandfodring. I dessa frågor bör även uttagen mängd, avstånd mellan 
täkt och strand, lokala avlagringar samt kompletterande maringeologiska undersökningar beaktas.   

Kostnaden för marin sand och grus är framförallt beroende av avstånd och transport från täkt till hamn 
samt storlek på sandsugningsfartyg. Vid avstånd som är mindre än 100 km från täkt till hamn är 
kostnaden fullt jämförbar med naturgrus och billigare än krossat berg oavsett storlek på 
sandsugningsfartyg och transportsätt . Vid längre avstånd kan kostnaden sänkas rejält om större 
sandsugningsfartyg används och/eller bulkfartyg lastas för transport till området. Mängden upptaget 
material har en marginell inverkan på pris per volym eller vikt. 

Investeringar för lossning och lastning samt förvaring måste göras i de hamnar marin sand och grus 
transporteras till. Ju mer permanent verksamheten blir desto mindre kostnader för investeringen.  

Enbart ca 25 % av svensk havsbotten är maringeologiskt kartlagd i skala 1: 100 000 eller mer 
detaljerat. Detta innebär att svensk havsbotten kan innehålla fler sand/grusavlagringar som är möjliga 
för uttag enligt satta geologiska och miljömässiga kriterier. Därför föreslås att en reguljär 
maringeologisk kartläggning av dessa ej kartlagda områden utförs. 
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Tabell 8. Fysiska, ekologiska, administrativa och ekonomiska (avstånd till användarregion) möjlighet för 
eventuella sanduttag i delar av varje område. Delområden är utvalda på grundval av geologiska och ekologiska 
kriterier. Informationen som redovisas är endast från det underlag framtagen i den översiktliga kartläggningen 
inom detta uppdrag. Grön färg indikerar god möjlighet för hållbar utvinning. Gul färg indikerar att de satta 
hållbarhetskriterierna sannolikt kan uppfyllas men att området ingår i ett naturskyddsområde. Röd färg anger att 
utvinning inte är lämplig. 

Område Resurs 

a) Yta (m2) av 
möjligt område 
nedanför fotisk zon 
med dominerande 
substrat av sand och 
grus 

b) Innehåll (Mton) 
av sand och grus i 
möjligt område 

Sedimentdynamik 

Vattendjup dit 
transport och 
ackumulation av 
sand/grus observerats 

Bibehållna 
ekosystem-
tjänster 

Bibehållen 
biodiversitet 

a) Natura 
2000 

b) 
Riksintresse 
för naturvård 

c) Andra 
intressen 

Avstånd till 
regioner 
(km) 

a) Göteborg 

b) Skåne 

c) 
Stockholm 

Stora 
Middelgrund 

a) Ca 9 km2 

b) > 34 Mton 

Ca 25 meter Sannolikt 
möjliga i 

djupare delar av 
området 

Sannolikt möjlig a) Ja 

b) Ja 

c) Riksintresse, 
yrkesfiske, 

vindbruk och 
sjöfart 

a) 50–200 

b) 90–300 

c) 600–900 

Sandflyttan a) Ca 5,5 km2 

b) > 41,5 Mton 

Ca 20 meter, dvs. hela det 
undersökta området 

Eventuellt 
möjligt i 

identifierat 
område 

Sannolikt 
möjligt i 

identifierat 
område 

a) Nej 

b) Nej 

c) Riksintresse 
sjöfart 

a) 200–450 

b) 30–200 

c) 400–750 

Kriegers Flak a) Ca 17 km2 

b) > 26 Mton 

Ca 25 meter Sannolikt 
möjligt i 

djupare delar 

Sannolikt 
möjligt 

a) Förslag 

b) Nej 

c) Riksintresse, 
yrkesfiske, 

vindbruk och 
sjöfart 

a) 300–550 

b) 30–150 

c) 600–900 

Sandhammar 
Bank 

a) 88 km2 

b) > 1079 Mton 

Ca 35 meter, dvs. hela det 
undersökta området 

Sannolikt 
möjligt 

Sannolikt 
möjligt 

a) Nej 

b) Nej 

c) Riksintresse 
yrkesfiske och 

sjöfart 

a) 300–500 

b) 30–150 

c) 400–750 

Klippbanken a) 15 km2 

b) > 150 Mton 

Ca 31meter 

 

Sannolikt 
möjligt 

Sannolikt 
möjligt 

a) Nej 

b) Nej 

c) Riksintresse 
försvar och 
yrkesfisket 

a) 450–650 

b) 100–200 

c) 400–750 

Södra 
Midsjöbanken 

a) 4 km2 

b) > 16 Mton 

Ca 25–30 meter, dvs. hela 
det undersökta området 

Sannolikt inte 
möjligt 

Sannolikt 
möjligt 

a) Förslag 

b) Nej 

c) Riksintresse 
vindkraft och 

sjöfart 

a) 500–700 

b) 200–350 

c) 400–700 

Salvo Rev a) 15 km2 

b) > 75 Mton 

Ca 32–35 meter Sannolikt 
möjligt i de 
östra delarna 

Sannolikt 
möjligt i de östra 

delarna 

a) Ja 

b) Ja 

c) Riksintresse, 
MB4, sjöfart, 

yrkesfiske 

a) 800–1000 

b) 500–600 

c) 150–300 

Östra Banken 
/Finngrunden 

a) 13 km2 

b) > 58 Mton 

Ca 25 meter Eventuellt 
möjligt 

Sannolikt 
möjligt 

a) Ja 

b) Nej 

c) Riksintresse 
vindbruk, sjöfart 

a) 1200–1400 

b) 900–1000 

c) 50–400 

Svalans och 
Falkens Grund 

a) 120 km2 

b) > 2000 Mton 

Ca 25 meter Sannolikt 
möjligt 

Sannolikt 
möjligt 

a) Nej 

b) Nej 

c) Riksintresse 
försvaret, sjöfart 

a) 1700–1900 

b) 1300–1500 

c) 600–850 
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13.  ORDLISTA 

Alkalisilikareaktivitet Alkalisilikareaktivitet (ASR) anger risken för att ett bergmaterial skall 
bilda en gel som ett resultat av att kvarts (kiseldioxid) från 
bergmaterialet löses upp av den starka alkalina porlösningen i betongen. 
Gelen kan i vissa fall expandera och därmed finns en risk att betongen 
spricker.  

Ballast Ballast är ett samlingsnamn för naturgrus, morän, krossat berg, havssand 
och restprodukter som används till bygg- och anläggningsverksamhet. 

Bergmaterial Används ibland som samlingsnamn för krossat berg, naturgrus och 
morän men kan ibland avse enbart krossat berg.  

Bottensubstrat Det material (sediment eller berg) som förekommer i den direkta 
bottenytan.  

Ekosystemtjänster Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens 
ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. 

Fotiska zonen Den fotiska zonen är ytskiktet av en vattenförekomst som har tillräckligt 
med ljus för organismer och för fotosyntes. 

Filler Den allra finkornigaste ballasten, med kornstorlekar mindre än 0,25 mm.  

Glacial/postglacial Glaciala jordarter är bildade av eller i anslutning till inlandsisen medan 
postglaciala jordarter har bildats efter istiden, t.ex. svallavlagringar.  

Isälvsavlagring Vid inlandsisens avsmältning bildades isälvsavlagringar (rullstensåsar) i 
eller invid mynningen av en istunnel. Grus, sten och block spolades och 
slipades i det forsande vattnet och avsattes när kraften i vattentransporten 
avtog. De finaste partiklarna avsattes längre ut från iskanten.  

Morän Morän bildades av inlandsisen genom att den plockade upp, 
transporterade och krossade bergartsfragment som sedan avsattes som en 
osorterad jordart vid isens botten eller vid dess front eller i sprickor. 
Morän kan ha mycket varierande ytformer och sammansättning. 

Svallavlagring Mäktigare (> 1 m) förekomst av sand, grus och sten som bildas genom 
att vågor och strömmar bearbetar morän och isälvsavlagringar varvid 
finkornigare material sköljs bort. Svallsedimenten bildar ofta vallar och 
terrasser. 

Silt Silt är en finkornig jordart som har kornstorlekar mellan 0,002 och 0,063 
mm. Äldre benämningar för silt är mjäla och finmo. 

Sedimentdynamik Graden av strömmars och vågors inverkan på erosion, transport och 
ackumulation av bottenmaterial (sediment). Sedimenten på 
havsbottnen påverkas på olika sätt av rörelser i vattenmassan.  
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Bilaga 1 

Kriterier för miljömässig hållbarhet.  

Enligt uppdraget är det möjligheterna för långsiktigt hållbar mineralutvinning som ska utredas. I 
regeringens maritima strategi (2015) ställs också tydliga krav på att nyttjandet av marina resurser, 
inklusive mineral såsom sand och grus, ska vara hållbart. 

Vad som avses med hållbart nyttjande av resurser kan i grunden härledas till Bruntlandkommissionen 
(1987) om hållbar utveckling: en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  

Sand och grus nyskapas endast över geologiska tidsskalor och får anses vara ändliga resurser. I strikt 
mening förutsätter således ett hållbart nyttjande av sand och grus att materialet kan återanvändas. 
Sandutvinning för strandfodring kan i denna mening nyttjas på ett hållbart sätt medan utvinning för 
produktion av cement och liknande material inte kan vara långsiktigt hållbar eftersom resursen 
förbrukas permanent. 

Uppdraget föranleder dock en tolkning av hållbarhetsbegreppet som möjliggör utvinning av ändliga 
resurser så länge detta sker på ett miljömässigt hållbart sätt, vilket inbegriper både ekologisk (Callicott 
& Mumford 1997) och samhällsekonomisk (Foy 1990) hållbarhet. Med ekologisk hållbarhet menas att 
ett nyttjande inte får kompromissa med ekosystemens bärkraft och funktionsdugligheten hos det 
biogeokemiska systemet. Här ingår bland annat grundvattennivåer, vattenmiljöns fysiska egenskaper, 
arters livsmiljöer och ekosystemtjänster. Utifrån det ekonomiska hållbarhetsperspektivet handlar det 
om att ett nyttjande inte ska lämna en oproportionerlig börda på framtida generationer, vilket lämnar 
större utrymme för tolkning. 

Miljömässig hållbarhet, såsom är frågan i detta uppdrag, omfattar både ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. Detta kan sammanfattas som: ett tillstånd av balans och resiliens (ekologisk elasticitet) där 
samhället kan tillfredsställa sina behov utan att varken överskrida ekosystemens kapacitet att 
återskapa resurserna eller minska den biologiska mångfalden (översatt från Morelli 2011).  

En miljömässigt långsiktigt hållbar utvinning av sand och grus till havs innebär på dessa grunder att 
följande kriterier måste uppfyllas: 

 
1. Den naturliga tillförseln av sand och grus i täkten får inte minska 
2. Ekosystemen i och kring täkten får inte påverkas i sådan grad att dess förmåga att leverera 

ekosystemtjänster försvinner eller oåterkalleligt minskar 
3. Den biologiska mångfalden får inte minska 

 

Kriterierna 2 och 3 bör tillämpas på en skala som motsvarar ekosystemens och de berörda 
populationernas utbredning.  

I praktiken innebär det första (1) kriteriet att utvinning bör ske där sand och grus kontinuerligt fylls på 
genom naturliga processer som inte avstannar på grund av utvinningen. Utvinning kan till exempel 
vara lämplig på ackumulationsbottnar nedanför branter där sand eller grus ständigt fylls på från 
omgivande transportbottnar.  

Det andra (2) kriteriet innebär att utvinning bör ske där långsamt återväxande biotoper saknas och på 
sådant sätt att bottensubstratets karaktär inte förändras och därigenom hindrar biotopens återetablering. 
Utvinning kan exempelvis vara lämplig i bottenmiljöer som karaktäriseras av störningståliga 
snabbväxande organismer, vilket ofta återfinns på sand- och grusbottnar men inte på bergbotten, rev 
eller västkustens lerbottnar. Lämplig utvinning sker också på ett sätt som inte förändrar områdets 
hydrodynamiska eller geologiska processer eftersom detta skulle innebära ändrade förutsättningar för 
ekosystem och dess funktioner.  
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Det tredje (3) kriteriet innebär att utvinning bör ske i områden och under tidsperioder där påverkan 
inte riskerar att slå ut enskilda arter eller minska populationers livskraft. Utvinning kan exempelvis 
vara lämplig i områden och under tidsperioder som inte hyser hotade arter och populationer med liten 
geografisk utbredning, vilka påverkas av verksamheten. 

Eftersom utsjöbankar utgör en sällsynt och mycket värdefull miljö av stor betydelse för både 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald kan utvinning som permanent minskar en utsjöbanks 
utbredning inte anses vara förenlig med hållbart nyttjande enligt ovanstående kriterier. Här avses 
minskningar av areal eller djup inom den del av banken som ekologiskt sett är av utsjöbankkaraktär. 
Strandnära grunda sandbottnar har ofta ett mycket högt ekologiskt värde och bidrar med lokalt viktiga 
ekosystemtjänster samtidigt som dess sedimentdynamik är komplex och störningskänslig. Därför kan 
utvinning även i sådana grunda sandområden vara olämplig ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Hållbar utvinning kan vidare anses svårförenlig med marint områdesskydd om skyddet avser värden 
som påverkas negativt av täkten. Detta för att miljön i dessa skyddade områden har ett särskilt och 
utpekat värde för samhället och för att skyddade miljöer ofta är känsliga. Skyddade områden har också 
ett lagstadgat skydd som ställer särskilt höga krav på miljöhänsyn. 
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Bilaga 2 

Beskrivning av undersökta områden 

Här följer en mer detaljerad beskrivning av de undersökta förekomsterna i kapitel 11. 

2.1 Stora Middelgrund 

2.1.1 Allmänna, geologiska och sedimentdynamiska förhållanden 

Området Stora Middelgrund är som grundast 6 meter och har ned till ca 30 meters vattendjup en yta av 
ca 80 km2, vilket till hälften är lokaliserad på dansk EEZ. Området som i detta uppdrag är översiktligt 
undersökt för eventuell sand/grustäktsverksamhet har en yta av ca 18 km2 och är beläget på den 
svenska, sydöstra delen av Stora Middelgrund,  från ett vattendjup av ca 10 m ned till, utanför området 
Stora Middelgrund, 30-40 meters vattendjup.  Det undersökta området är beläget utanför 
territorialgränsen i svensk ekonomisk zon. Den fotiska zonen täcker ca 25 % av det undersökta 
området. 

Äldre glaciala sediment, som består av silt och lera, ligger direkt på den sedimentära berggrunden i 
grundområdet. Dessa sediment har blivit veckade och omlagrade av den senaste inlandsisen och är 
därför också överlagrade på vissa ställen av morän och glaciallera. Under de senaste ca 13 000 åren 
har grundet varit utsatt för vågor och strömmar som resulterat i erosion på de grundare delarna och 
kvarlämnande av grovkorniga sediment. Detta innebär att områden med sten och block förekommer 
rikligt på bottenytan i de grundare delarna och att tunna lager av sand och grus finns däremellan. 
Erosion och en nettotransport mot syd har inneburit att större svallavlagringar av sand och grus 
förekommer på den södra delen av grundet.  

I det undersökta området förekommer, i bottenytan på de grundare delarna, grövre sand/grus 
avlagringar som i en gradient mot djupare vatten blir finare, där finsand och silt börjar dominera vid ca 
30-35 meters vattendjup. Över en yta av minst ca 12 km2 förekommer sand och grus med mäktigheter 
från 1 meter till över 10 m lokalt. Inom detta område, med en yta av ca 9 km2, förekommer ett 
bottensubstrat dominerat av rörligt sand och grus, under den fotiska zonen ned till ca 25-30 meters 
vattendjup.  Övergången mellan den grövre svallsanden och finsanden är successiv i området och utan 
någon skarp gräns. I anslutning till svallsandsavlagringarna förekommer silt som bildar en yttre bård 
till finsanden. 

Volymen sand och grus i hela det undersökta området uppskattas till att vara åtminstone 24 miljoner 
m3, vilket motsvarar ca 40 miljoner ton varav minst 20,5 miljoner m3, ca 34 miljoner ton, förekommer 
under fotisk zon.  

De bottenobservationer och mätningar som är gjorda visar sandtransportmönster ned till åtminstone ca 
25 meters vattendjup.   

Två upptagna sand/grus-prover i området har inom uppdraget analyserats för tekniska egenskaper.  

2.1.2 Områdesskydd och naturbeskrivning  

Stora Middelgrund och Röde bank, är skyddat som Natura 2000-område enligt art- och 
habitatdirektivet så kallat SCI-område. Skyddsvärden är sandbankar (1110), rev (1170) samt tumlare. 
Stora Middelgrund ingår även såsom MPA, Marine Protected Areas enligt både Ospar och Helcom.   

Baserat på de undervattensbilder som tagits i det undersökta området återfinns både algbeväxta stenrev 
och sandbotten med partier av grus, skal och alger. Särskilt de delar av området som är belägna inom 
den fotiska zonen är av högt ekologiskt värde. Nedanför den djupbrant som skär genom det undersökta 
området tycks botten som består av  silt vara av lägre ekologiskt värde. 

Naturvårdsverkets tidigare inventering av svenska utsjöbankar (2006) klassar Stora Middelgrund som 
sammantaget av lägre ekologiskt värde än andra undersökta bankar i Kattegatt. I sin helhet är Stora 
Middelgrund ett viktigt område för tumlare och sandbottenlevande fisk. 
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2.1.3 Övriga intressen  

Området är utsett som riksintresse för friluftsliv, enligt MB 3 kapitlet 6§, med mycket värdefulla 
grundområden som lämpar sig för fritidsfiske. Området är även utsett som riksintresse för yrkesfiske, 
enligt MB 3 kapitel 5§, då det består av högproduktiva grundbottenområden för fiskeribiologi i 
Kattegatt samt av lekområde för torsk. Omfattande yrkes- och fritidsfiske bedrivs i området. Även 
dykning förekommer. Inom området sker även fritt uthavsfiske och turbåtar med fiskare besöker 
grunden. (Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18). Området är dessutom av riksintresse för vindbruk, 
enligt MB 3 kapitlet 8§, och det finns ett tillstånd för drygt 100 vindkraftverk som gäller till 2020. 
Riksintresse för sjöfart, enligt MB 3 kapitlet 8§, finns på ömse sidor om bankarna inom 6 km avstånd. 
Fartygstrafik med farligt gods trafikerar området. Faktiska mätningar visar också att kraftig 
fartygstrafik går rätt över grundet. 

I dansk ekonomisk zon finns ett område utpekat som intresse för grustäkt. 

2.1.4 Förutsättningar för ekologisk hållbar utvinning  

Inom merparten av det undersökta området på Stora Middelgrund kan sand/grusutvinning svårligen 
förenas med miljömässig hållbarhet.  

• Det undersökta området utgör en del av utsjöbanken och utvinning medför att djupet ökar i 
områden med värdefulla sand- och grusbottnar inom fotisk zon, därmed kan utsjöbankens 
omfattning minska.  

• Den naturliga påfyllnaden av sand norrifrån är sannolikt inte tillräcklig för att garantera en 
fullständig ersättning av bortfört sediment av samma karaktär.  

• Utvinning kan innebära en betydande förlust av bottenmiljöer inklusive skyddade sandbankar och 
rev (Natura 2000) med dess viktiga ekosystemtjänster. 

• Utvinning väntas inte minska biodiversiteten i området som helhet, så länge utvinning inte sker i 
förekomster av sällsynta livsmiljöer (tex Haploops och bubbelrev). 

• Området omfattas av naturskydd vilket medför särskilda krav på att de skyddade värdena inte 
påverkas negativt.  

• Problematiken ovan gäller särskilt de norra grundare delarna av området (postglacial sand och 
grus). I den djupare delen av det undersökta området råder i högre utsträckning 
ackumulationsförhållanden. I denna mindre del av det undersökta området (postglacial silt) är det 
mer sannolikt att utvinning kan ske under hållbara premisser, med naturlig påfyllnad av sediment 
norrifrån och med mindre skada på ekologiskt värdefull botten.  Silt är emellertid inte intressant 
som råvara.        

Kriterium 1  

Bibehållen naturlig 
sedimenttillförsel  

Kriterium 2  

Bibehållna ekosystemtjänster 

Kriterium 3  

Bibehållen biodiversitet 

Ej möjligt i området som helhet. 
Eventuellt möjligt i djupare 
delen av området. 

Sannolikt inte möjligt i området 
som helhet. Eventuellt möjligt i 
djupare delen av området. 

Sannolikt möjligt. 
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2.2 Sandflyttan 

2.2.1 Allmänna, geologiska och sedimentdynamiska förhållanden 

Det översiktligt undersökta området vid Sandflyttan är ca 30 km2 stort till ytan. Vattendjupet varierar 
från ca 8 meters djup i den östra och nordöstra till ca 20 meter i den sydvästra delen. Ungefär halva 
denna yta, den nordöstra delen, ingår i den fotiska zonen. I stort sett är hela det undersökta området 
beläget utanför territorialgränsen i ekonomisk zon. Sandflyttan är uppbyggd av sand ovanpå moränlera 
och glaciallera. Moränlera kommer upp nära bottenytan i den sydvästra delen, och överlagras av tunna 
lager med sand. I resten av den undersökta området av ca 25 km2 dominerar rörlig sand och grus 
bottenytan med mäktigheter lokalt upp till åtminstone 20 meter. I de centrala delarna är ytsedimentet 
lite grövre och bottenvegetation med musselbankar återfinns här. Volymen sand och grus i det 
undersökta området beräknas till att vara minst 85 miljoner m3, vilket är ca 140 miljoner ton. Den 
totala volymen sand vid Sandflyttan är uppskattad till 210 miljoner m3 (ca 348 miljoner ton), Cato 
(2004). 

Enligt Hörnsten (1977) är bottenströmmarna i området starkt kopplade till ytströmmarna och har 
framförallt riktningarna öst till väst samt väst till öst. Sandvågor med transportriktningen mot ost och 
våglängder av 85 meter har observerats, vilket indikerar att starka bottenströmmar förekommer i hela 
området (Hörnsten, 1977). Sandflyttans sedimentillväxt är i genomsnitt minst 30 000 m3 (50 000 ton) 
per år, Hörnsten (1977). I de bottenobservationer och mätningar som SGU nu har utfört har 
sandvågorna en riktning av öst-väst.  

Två upptagna sand/grus-prover i området har inom uppdraget analyserats för tekniska egenskaper.  

2.2.2 Områdesskydd och naturbeskrivning  

Sandflyttan, är skyddat som Natura 2000-område enligt fågeldirektivet, SPA-områden, samt även 
enligt art- och habitatdirektivet, SCI-område. Skyddsvärden är Sandbankar (1110), blottade ler- och 
sandbottnar (1140), laguner (1150), rev (1170) knubbsäl och gråsäl. 

Baserat på de undervattensbilder som tagits i det undersökta området är de centrala delarna av 
Sandflyttan täckt av täta blåmusselbankar och övriga delar bestående av sandbotten med sporadiska 
förekomster av algruskor och musslor. De delar av området som består av musselbankar är av högt 
värde för sjöfågel och sannolikt även säl och fisk. De mussel- och vegetationsfria sandytorna har 
sannolikt en lägre biodiversitet men innehåller bland annat grävande musslor och kan vara viktiga för 
fisk och säl.  

2.2.3 Övriga intressen  

Området är av riksintresse sjöfart och innesluter del av de största trafiksepareringsområdena, TSS, i 
Östersjön. TSS:er är reglerade av International Maritime Organization, IMO. Området bedöms som 
värdefull kustzon och är nationallandskap skyddad enligt MB 4 kapitel 4§.  

2.2.4 Förutsättningar för ekologiskt hållbar utvinning  

Miljömässigt hållbar sand/grusutvinning kan eventuellt vara möjlig inom delar av det undersökta 
området (öst och väst) på Sandflyttan om än naturskydd föreligger och det finns flera utmaningar som 
behöver utredas. 

• Sandens rörelser över Sandflyttan medför att utvinning i området eventuellt kan ske utan att 
sedimentförhållandena väsentligen förändras och utan att några permanenta djupförändringar 
uppstår. 

• Det är inte känt om utvinning skulle påverka strömmarna genom Öresund och sandförekomsten 
söder om Falsterbo.  

• De centrala delarna av Sandflyttan består av ekologiskt värdefulla musselbankar med viktiga 
ekosystemtjänster varpå utvinning i denna del väntas medföra omfattande skador på ekosystemet. 
I de östra och eventuellt västra delarna av området är denna problematik mindre. 



  Bilaga 2 

4 (13) 
 

• Utvinning i mindre delar av området väntas inte minska biodiversiteten i området som helhet. 

• Området omfattas av naturskydd vilket medför särskilda krav på att de skyddade värdena inte 
påverkas negativt.  

Kriterium 1  

Bibehållen naturlig 
sedimenttillförsel  

Kriterium 2  

Bibehållna ekosystemtjänster 

Kriterium 3  

Bibehållen biodiversitet 

Eventuellt möjligt. Ej möjligt i området som helhet. 
Eventuellt möjligt i ostliga och 
västliga delar av området. 

Ej möjligt i området som helhet. 
Sannolikt möjligt i ostliga och 
västliga delar av området. 

 

2.3 Kriegers Flak 

2.3.1 Allmänna, geologiska och sedimentdynamiska förhållanden 

Kriegers Flak är ett större grundområde som är lokaliserat till största del inom dansk EEZ. 
Grundområdet inom svensk EEZ är till ytan ca 30 km2 stort ned till 20 meters vattendjup. Det 
undersökta området, i detta uppdrag, är beläget utanför själva grundområdet åt väster och är ca 40 km2 
stort, och sträcker sig från 14 meters vattendjup ned till ca 33 meters vattendjup. På de grundare 
delarna av området förekommer, på den sedimentära berggrundsytan, moränlera och glaciallera, som i 
sin tur är täckta av sandlager med olika mäktigheter och kornstorlek.  

Då havsnivån vid Kriegers Flak under de senaste 10 000 åren fluktuerat, och som mest varit 15-20 
meter under dagens nivå, har delar av grundet varit land och starkt utsatt för vågor och strömmar som 
eroderat och svallat fram de sand/grus-avlagringar som nu återfinns.  

I den sydöstra delen samt i den nordvästra delen av det undersökta området av Kriegers Flak 
förekommer de största sand- och grusavlagringar med några meters mäktigheter. Dessa avlagringar 
har i bottenytan ett substrat av sand och grus vars rörlighet minskar med vattendjup. Mellan nämnda 
avlagringar, på de grundare delarna av området, dominerar morän i den översta delen av havsbottnen 
och består till största del av residualmaterial av block, stenar och grus. På moränen, i bottenytan 
förekommer lättrörlig sand, mellansand/finsand, i form av fält och tunna slöjor,  

Av den undersökta området på 40 km2 består ca 17 km2 av sand och grus i bottenytan med mäktigheter 
från 0.5- 1 m till över 5 meter. Volymen sand och grus uppskattas till ca 16 miljoner m3, vilket 
motsvarar ca 26 miljoner ton.  

De bottenobservationer och mätningar som är gjorda visar sandtransportmönster ned till åtminstone ca 
25 meters vattendjup.   

Två upptagna sand/grus-prover i området har inom uppdraget analyserats för tekniska egenskaper.  

2.3.2 Områdesskydd och naturbeskrivning  

Kriegers Flak, är föreslaget som Natura 2000-område för skydd av tumlare. Området sammanfaller 
även med länsstyrelsens förslag till Natura 2000-område för skydd av tumlare. 

Baserat på de undervattensbilder som tagits i det undersökta området förekommer täta musselbankar i 
de grunda partierna medan djupare delar av området består av sandbotten med enstaka kluster av 
blåmussla i varierande täthet. Kriegers Flak och i synnerhet de grunda områdena är viktiga för 
sjöfågel, fisk och tumlare. 
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2.3.3 Övriga intressen  

Kriegers Flak är av riksintresse för yrkesfiskefiske enligt, MB 3 kapitel 5§, som fångstområde för 
torsk, strömming och skarpsill. Området är även av utsett som riksintresse för vindbruk till havs, enligt 
MB 3 kapitel 8§. Det finns ett tillstånd för etablering av vindkraft i den ekonomiska zonen. Delar av 
området är utsett som riksintresse för sjöfart enligt MB 3 kapitel 8§. Passagerartrafik går runt och 
inom området. 

2.3.4 Förutsättningar för ekologiskt hållbar utvinning  

Det är möjligt att miljömässigt hållbar sand/grusutvinning kan åstadkommas i de djupaste delarna av 
det undersökta området på Kriegers Flak. 

• Huvuddelen av det undersökta området ligger uppe på banken och utvinning i dessa delar skulle 
öka djupet och medföra en permanent minskning av utsjöbankens omfattning.  

• Utsjöbankens grunda delar är ekologiskt värdefulla och utvinning kan medföra betydande förluster 
av musselbankar med dess viktiga ekosystemtjänster.  

• Utvinning väntas inte minska biodiversiteten i området som helhet. 

• Problematiken ovan gäller särskilt den del av området som sträcker sig över banken. I den 
djupaste delen av det undersökta området (postglacial sand >30 m), i nedre delen av bankens norra 
sluttning, skulle utvinning möjligen skulle kunna ske utan att minska bankens utbredning, förändra 
sanddynamiken eller åstadkomma betydande skada på musselbankar. På dessa djupa 
transportbottnar med mer störningståliga organismer kan effekterna av utvinning eventuellt bli 
övergående med naturlig påfyllnad av sand från kringliggande bottnar. 

Kriterium 1  

Bibehållen naturlig 
sedimenttillförsel  

Kriterium 2  

Bibehållna ekosystemtjänster 

Kriterium 3  

Bibehållen biodiversitet 

Ej möjligt i området som helhet. 
Eventuellt möjligt i djupaste 
delen av området. 

Ej möjligt i området som helhet. 
Sannolikt möjligt i djupaste delen 
av området. 

Sannolikt möjligt. 

 

2.4 Sandhammar bank 

2.4.1  Allmänna, geologiska och sedimentdynamiska förhållanden 

Det översiktligt undersökta området vid och kring Sandhammar Bank är ca 93 km2 stort och sträcker 
sig från ca 15 meters vattendjup i öster och norr till ca 35 meters vattendjup i väst och söder. Hela 
området är beläget innanför territorialgränsen varav en mindre del i nordväst är inom den fotiska 
zonen. 

Sandhammaren bank, som består av postglacial svallsand/strömtransporterad sand bildades sannolikt i 
samband med den så kallade Littorinatransgressionen för ca 7000 år sedan, och har sedan byggts på 
vid olika vattenståndsförhållanden och är fortfarande aktiv. Nivån för bankens överyta balanseras av 
en svag landsänkning, ca 0,5 millimeter per år, och de våg- och strömförhållanden som för tillfället 
råder. Vid hårda sydvästliga vindar eroderas kusten huvudsakligen vid, men också väster om Löderups 
strandbad, och sandmaterial förs till Sandhammaren och vidare öster ut. Vid hård nordostlig vind 
transporteras materialet ut på Sandhammaren bank för att vid vind och sjö från sydöst och syd åter 
föras in mot land.  
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Sandhammarbankens form med mycket flacka sluttningar åt väster och branter åt öster och söder visar 
att transportsystemet förlorar material genom att banken tillväxer åt söder och öster. Materialet som 
förs ut över branterna avlagras och blir kvar på de djupare områdena. Förhållandet återspeglas i en 
brant stupande skiktning i anslutning till branterna och stämmer väl överens med rådande vind- och 
sjöförhållanden. 

Bortsett från en eventuell generell genomsnittlig mäktighetsökning av 0,5 millimeter per år sker en 
tillväxt av banken (ackumulation) vid avlastningsbranterna i söder och öster. Övriga delar av bankens 
överyta utgörs av transportbottnar. Ytsedimentens sammansättning (kornstorleksfördelning) i olika 
områden på banken är en effekt av de för stunden rådande våg och strömförhållandena och kan ändra 
karaktär vid ett annat väderläge. 

Av de drygt 93 undersökta km2 av Sandhammar Bank förekommer, nedanför fotisk zon, över ca 88 
km2 av bottenytan rörlig sand och grus med mäktigheter från några meter upp till över 20 meter. 
Endast ett fåtal fläckar av glaciallera eller moränlera förekommer nära bottenytan. Sandens volym i 
det undersökta området uppskattas till att vara minst 650 miljoner m3 (1079 miljoner ton). 
Sedimentdynamiken är stark i hela området. I de bottenobservationer och mätningar som SGU utfört i 
uppdraget förekommer välutbildade större sandvågor åtminstone ned till 28 meters vattendjup i den 
östliga avlastningsbranten och ned till 35 meters vattendjup söder om den sydliga avlastningsbranten. 
Ovanför branten, synliga i bottenobservationer och mätningar, förekommer större sandvågor på ca 14 
till 22 meters vattendjup. Två upptagna sand/grus-prover i området har inom uppdraget analyserats för 
tekniska egenskaper.  

2.4.2 Områdesskydd och naturbeskrivning 

Det finns inga inrättade naturskyddsområden vid Sandhammaren bank. Baserat på de 
undervattensbilder som tagits i det undersökta området domineras Sandhammaren bank av artfattig 
sandbotten utan rev eller bankar. Det förekommer dock enstaka partier av blåmussla. Området kan 
antas vara ett födosöksområde för framförallt plattfisk.  

2.4.3 Övriga intressen  

Nordvästra området är utsett som riksintresse enligt MB 4:4 som nationallandskapsbild. 

Längs med hela östra sidan om området finns riksintresse för yrkesfisket enligt MB 3 kapitel 5§, som 
fångstområde för torsk, strömming och skarpsill. 

Söder och öster om området finns riksintresse sjöfart enligt MB 3 kapitel 8§ med 
trafiksepareringsområden. 

2.4.4 Förutsättningar för ekologiskt hållbar utvinning  

Sandhammaren bank är sannolikt möjlig för miljömässigt hållbar sandutvinning.  

• Sandhammaren bank är inte en utsjöbank och sanden som rör sig över området ackumuleras 
nedanför den brant som vetter mot sydost. Det är därför möjligt att uttag av sand inte påverkar 
sandtillförseln i området.  

• Uttag kan i någon mån minska ackumulationen av sand nedanför branten. 

• Området karaktäriseras inte av särskilt värdefulla naturtyper och den naturliga förflyttningen av 
sand genom området medför att ekosystemet kan förväntas vara störningståligt. 

• Utvinning utan permanenta skador på ekosystem eller minskning av biodiversitet förefaller möjlig. 
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Kriterium 1  

Bibehållen naturlig 
sedimenttillförsel  

Kriterium 2  

Bibehållna ekosystemtjänster 

Kriterium 3  

Bibehållen biodiversitet 

Sannolikt möjligt. Sannolikt möjligt. Sannolikt möjligt. 

 

2.5 Klippbanken 

2.5.1 Allmänna, geologiska och sedimentdynamiska förhållanden 

Det översiktligt undersökta området vid och runt Klippbanken är ca 35 km2 stort och beläget innanför 
territorialgränsen och nedanför den fotiska zonen. Vattendjupet varierar från ca 28 till 40 meter.  

Klippbanken är en del av en större formation av isälvsmaterial, söder om Blekinge som i vissa delar 
har åsliknande och i andra delar deltaliknande former. En åsliknande form löper ut från Utklippan i 
NO-SV riktning mot Klippbanken och vinkelrätt utifrån denna ås löper en annan i V-O riktning. Hela 
området är beläget under den fotiska zonen. 

Klippbanken är en mäktig isälvsavlagring som överlagras inom vissa områden av glacial lera och 
svallsand. Vid sidorna av grundet överlagras den glaciala leran av sand till postglacial lera i en 
gradient mot djupare vatten. Isälvsmaterialet består till stor del av sand. 

Grundet har varit utsatt för vågor och strömmar som resulterat i erosion lokalt och kvarlämnande av 
block och grovkorniga sediment. Detta innebär att områden med sten och block förekommer på 
bottenytan i delar och att sand och grus med olika mäktigheter finns däremellan.  

Isälvsavlagringen underlagras av en tunn morän samt av både sedimentärt berg och kristallint berg. 

Av de ca 35 undersökta km2 av Klippbanken förekommer postglacial sand i bottenytan över ytor av 
minst 15 km2. Under denna postglacial sand förekommer även sand i form av isälvsmaterial med 
mäktigheter som kan uppgå till över 40 meter. Volymen sand som förekommer tillgängligt från 
bottenytan, utan mellanliggande lager av andra typer av sediment, i undersökt område vid 
Klippbanken uppskattas till att vara minst 90 miljoner m3 vilket motsvarar ca 150 miljoner ton.   

De bottenobservationer och mätningar som är gjorda visar att sanden rör sig genom välutbildade 
sandvågor ned till åtminstone 31 meters vattendjup.  

Två upptagna sand/grus-prover i området har inom uppdraget analyserats för tekniska egenskaper.  

2.5.2 Områdesskydd och naturbeskrivning  

Klippbanken har ingen konflikt med befintligt marint områdesskydd, men ligger nära Utsjöklippan 
som är Natura 2000-område skyddad enligt fågeldirektivet, SPA, enligt art- och habitatdirektivet, SCI, 
samt även utpekat som Helcom MPA Torhamn archipelago. Området har också pekats ut som viktigt 
för tumlare men länsstyrelsen har valt att inte föreslå det som Natura 2000-område på grund av 
motstående intressen. Områdets värde för tumlare kvarstår dock och bör beaktas vid prövning av 
eventuell sandtäkt. 

Baserat på de undervattensbilder som tagits i det undersökta området består en stor del av djup (30 m) 
sandbotten belägen nedanför fotisk zon. Denna sandbotten är svallad och huvudsakligen i avsaknad av 
biologiska strukturer om än enstaka förekomster av blåmussla observeras. Sannolikt är botten 
störningstålig med låg biodiversitet och nyttjas förmodligen av plattfisk. I de delar av området där 
sedimentet består av block återfinns blåmusselrev som kan väntas ha ett högre ekologiskt värde.      
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2.5.3 Övriga intressen  

Området är av riksintresse för försvar med övnings och skjutområde enligt MB 3 kapitel 9§. 

Området är även utsett som riksintresse för yrkesfiske enligt MB 3 kapitel 5§ för fångst av torsk, 
strömming och skarpsill. 

Det är nära till riksintresse sjöfart enligt MB 3 kapitel 8§ och omfattande trafiksepareringsområden. 
Här uppmätts det största antalet passager i Östersjön. Det bedrivs färjetrafik mellan Karlshamn-
Klaipeda samt mellan Karlskrona – Gdynia. Åhus och Karlshamn har en del fiske och transporttrafik 
som korsar området. 

2.5.4 Förutsättningar för ekologiskt hållbar utvinning  

Det är möjligt att Klippbanken kan vara lämplig för sandutvinning ur ett miljömässigt 
hållbarhetsperspektiv men särskilt effekter på områdets sanddynamik måste utredas vidare.  

• Sedimentrörelserna i området är inte klarlagd men den naturliga tillförseln av sand uppe på banken 
är sannolikt liten.  

• Utvinning uppe på banken skulle öka djupet och medföra en permanent minskning av 
utsjöbankens omfattning.  

• Eftersom de sandtäckta delarna av banken i huvudsak är belägna under den fotiska zonen är 
emellertid områdets funktion och värde som utsjöbank i ekologisk betydelse inte lika påtaglig som 
många andra utsjöbankar.   

• De delar av klippbanken som består av block har ett högre ekologiskt värde och genererar viktiga 
ekosystemtjänster.  

• Utvinning i de sanddominerade delarna av området kan eventuellt vara möjlig utan att orsaka 
permanenta skador på ekosystem och utan att minska biodiversiteten i området som helhet. 

Kriterium 1  

Bibehållen naturlig 
sedimenttillförsel  

Kriterium 2  

Bibehållna ekosystemtjänster 

Kriterium 3  

Bibehållen biodiversitet 

Sannolikt inte möjligt. Sannolikt möjligt. Sannolikt möjligt. 

 

2.6 Södra Midsjöbanken 

2.6.1 Allmänna, geologiska och sedimentdynamiska förhållanden 

De tre utsjöbankarna Södra Midsjöbanken, Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank som ligger sydost 
om Öland och syd om Gotland utanför territorialgränsen i den sydöstra delen av svensk ekonomisk 
zon är liknande bildningar. De är alla berggrundsbetingade på ett sådant sätt att berggrundsreliefen till 
del orsakar det lägre vattendjupet men har även influerat inlandsisens rörelser och följaktligen dess 
avsättningar inom dessa områden.  

Södra Midsjöbanken är det sydligaste av dessa områden och även beläget inom polsk ekonomisk zon. 
Marin sandtäktsverksamhet har förekommit sedan 2009 på den polska delen av Södra Midsjöbanken.  

Moränlera överlagrar berggrunden och dominerar de centrala delarna av banken. Glaciallera kan 
överlagra moränlera och isälvsavlagringar i de västra, norra och östra delarna av banken. Inom delar 
av banken är moränlera och glaciallera växellagrade, vilket indikerar påverkan av en oscillerande 
iskant eller av strandande isberg under den senaste deglaciationsfasen. I svackor och sluttningar ned 
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mot djupare vatten, främst vid den södra delen av banken på polskt område, förekommer större sand- 
och grusavlagringar.  

Undersökningsområdet är förlagt i den södra delen av den svenska delen av Södra Midsjöbanken längs 
med den polska gränsen och täcker ca 66 km2. Över stora delar av banken domineras bottenytan av 
rörlig sand, grus och sten. Block och blockansamlingar som är mindre rörliga förekommer också.  I 
lokala dalar eller sänkor och längs bankens flanker, framförallt i den sydöstra delen återfinns 
mäktigare, ställvis mer än 5 meter, avlagringar av sand där rörlig mellansand eller finsand förekommer 
i bottenytan. 

Av de ca 66 undersökta km2 av Södra Midsjöbanken förekommer rörlig sand och grus som har 
mäktigheter på över 1 meter över minst 4 km2. Volymen sand och grus är uppskattad till att vara minst 
20 miljoner m3, vilket motsvarar ca 34 miljoner ton.  Sedimentdynamiken är stark i hela området. De 
bottenobservationer och mätningar som är gjorda  visar att sandtransportmönster, som välutbildade 
sandvågor, förekommer åtminstone ned till 25 meters vattendjup.   

Två upptagna sand/grus-prover i området har inom uppdraget analyserats för tekniska egenskaper.  

2.6.2 Områdesskydd och naturbeskrivning  

Södra Midsjöbanken är föreslaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet, SCI, för 
skydd av tumlare. Det är känt att det finns andra arter och habitat som området också kan bli utpekat 
för. 

Området är föreslaget som Natura 2000-område som (SPA och SCI) och innebär i så fall en 
utvidgning av Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken till att även omfatta Södra Midsjöbanken. 

Baserat på de undervattensbilder som tagits i det undersökta området är botten fläckvis beströdd av 
blåmussla i kluster eller revformationer. Den blandade skalgrusbotten som karaktäriserar området i sin 
helhet är belägen inom fotisk zon och har ett högt ekologiskt värde med flera viktiga 
ekosystemtjänster och relativt hög biodiversitet. Detta bekräftas av Naturvårdsverkets 
utsjöbanksinventering (2006) där Södra Midsjöbanken klassats som av högt ekologiskt värde med hög 
biodiversitet. 

2.6.3 Övriga intressen  

Området är utsett som riksintresse för vindbruk enligt MB 3 kapitel 8§. Det finns en pågående ansökan 
hos regeringen med avseende på etablering av vindkraft.  

Området är av riksintresse för sjöfart enligt MB 3 kapitel 8§ och korsas med bland annat färjetrafik 
som går mellan Karlskrona – Gdynia. 

2.6.4 Förutsättningar för ekologiskt hållbar utvinning  

Sand/grusutvinning inom det undersökta området på Södra Midsjöbanken kan svårligen förenas med 
miljömässig hållbarhet.  

• Den naturliga tillförseln av sand uppe på banken är sannolikt liten varpå utvinning skulle medföra 
en sänkning av utsjöbankens djup och därmed dess utsträckning.  

• Utvinning i det undersökta området skulle medföra omfattande förluster av ekologiska värden med 
dess ekosystemtjänster. Återhämtningstakten är svårbedömd och beroende av underliggande 
substrat, ett ökat djup skulle dock medföra sämre förhållanden för återkoloniserande flora och 
fauna. 

• Konsekvenserna för bottenfauna, fisk, sjöfågel och tumlare kan väntas bli påtagliga om än 
biodiversiteten på banken som helhet troligen inte skulle minska eftersom banken är stor och 
bottenmiljön i stora delar likvärdig.  
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Kriterium 1  

Bibehållen naturlig 
sedimenttillförsel  

Kriterium 2  

Bibehållna ekosystemtjänster 

Kriterium 3  

Bibehållen biodiversitet 

Sannolikt inte möjligt. Sannolikt inte möjligt. Sannolikt möjligt. 

 

2.7 Salvo Rev 

2.7.1 Allmänna, geologiska och sedimentdynamiska förhållanden 

Det översiktligt undersökta området vid och runt Salvo Rev är ca 75 km2 stort och beläget innanför 
territorialgränsen. Vattendjupet varierar i området från ca 10 till 70-80 meter. Den fotiska zonen täcker 
ca 40 % av de grundare partierna.  

Salvo Revs grundområde är ca 10 km långt och 2-4 km brett, och uppbyggt av morän avlagrad runt en 
berggrundskärna med en platåformad överyta. På de grundaste delarna förekommer residualmaterial i 
form av block och klapper. Svallgrus och svallsand förekommer inom moränområdena. Svallgrus kan 
bygga upp vallar och revlar som med sina krön når ända upp till vattenytan. Svallsanden bildar en 
terrassformad påbyggnad av moränkärnans flanker. Svallavlagringar av sand och grus förekommer 
rikligt på båda sidorna av grundet med mäktigheter upp till 25 meter. På nordostsidan, från ca 20 till 
40 meters vattendjup,  förekommer en mäktigare deltaliknande svallavlagring av sand och grus med 
mäktigheter över 10 meter.  

Sedimentdynamiken är i delar av området stark och bottenobservationer samt mätningar visar 
välutbildade sandvågor ned till åtminstone 32 meter.  

 Av de ca 75 undersökta km2 av Salvo Rev förekommer rörlig sand och grus med större mäktigheter 
än ca 1 meter över minst 30 km2. Av denna yta är ca 15 km2 nedanför fotisk zon med volymer av sand 
och grus uppskattade till att vara åtminstone 45 miljoner m3, vilket motsvarar 75 miljoner ton. Den 
totala volymen vid Salvo Rev är uppskattad till att vara minst 165 miljoner m3, (Kjellin m. fl. 1986), 
vilket motsvarar ca 275 miljoner ton.  

Två upptagna sand/grus-prover i området har inom uppdraget analyserats för tekniska egenskaper.  

2.7.2 Områdesskydd och naturbeskrivning  

Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet, SCI, Gotska Sandön-Salvorev, utpekat för bl.a 
sandbankar (1110) och gråsäl. Området är även utsett som marint naturreservat Salvorev-
Kopparstenarna samt även utpekad som Marine Protected Areas enligt Helcom MPA 
Kopparstenarna/Gotska Sandön/Salvorev Area. Området är också föreslaget att vara ett 
referensområde utan mänsklig påverkan i HaVs handlingsplan för marint områdesskydd. 

Baserat på de undervattensbilder som tagits i det undersökta området karaktäriseras de grundare sten- 
och grustäckta partierna av en förekomst av makroalger och musslor. Dessa rev har en relativt hög 
biodiversitet och ett högt ekologiskt värde. De djupa (>25 m) delarna nedanför den ostliga branten är 
belägna nedanför fotisk zon och har en baserat på undervattensbilderna mer störningstålig bottenmiljö 
med låg biodiversitet. I dessa delar återfinns huvudsakligen postglacial silt men också en del sand och 
grus.  

2.7.3 Övriga intressen 

Området är inom riksintresse enligt MB 4 kap 2 och 3. Området kan även beröras av riksintressen 
enligt MB 3 kap 6§ för friluftsliv och kulturmiljö.  
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Område är nära ett riksintresse sjöfart, enligt MB 3 kapitel 8§, där det finns en trafiksepareringszon 
över revet. 

Det finns även riksintresse för yrkesfiske enligt MB 3 kapitel 5§ söder och öster om området för fångst 
av piggvar respektive fångst av torsk, strömming och skarpsill. 

2.7.4 Förutsättningar för ekologiskt hållbar utvinning  

Sand/grusutvinning kan vara miljömässigt hållbart inom de djupa ostliga delarna av det undersökta 
området men samtidigt är Salvo rev utpekat och skyddat som ett område med högt bevarandevärde i 
sin helhet.  

• Nedanför den ostliga branten sker påfyllnad av sand från överliggande bottnar, uttag från denna 
del kan vara möjlig utan att påverka sedimentdynamik och revets djupläge.  

• Utvinning i det undersökta området som helhet skulle medföra omfattande förluster av ekologiska 
värden med dess ekosystemtjänster. Även en minskning av biodiversitet kan väntas eftersom det 
undersökta området utgör en stor del av revet. 

• I de djupare delarna nedanför den ostliga branten, där silt och sand ackumuleras nedanför fotisk 
zon, skulle utvinning eventuellt kunna ske utan betydande skador på ekosystem och biodiversitet. 

• Då området omfattas av naturskydd och är utpekat som lämpligt för referensområde för opåverkad 
natur kan utvinning anses principiellt olämplig ur naturvårdssynpunkt.  

Kriterium 1  

Bibehållen naturlig 
sedimenttillförsel  

Kriterium 2  

Bibehållna ekosystemtjänster 

Kriterium 3  

Bibehållen biodiversitet 

Ej möjligt i området som helhet. 
Sannolikt möjligt i ostliga delar 
nedanför branten. 

Ej möjligt i området som helhet. 
Sannolikt möjligt i ostliga delar 
nedanför branten. 

Ej möjligt i området som 
helhet. Sannolikt möjligt i 
ostliga delar nedanför branten. 

 

2.8 Finngrunden, Östra Banken 

2.8.1 Allmänna, geologiska och sedimentdynamiska förhållanden 

Finngrunden består av två grundområden; Västra och Östra Banken. Vid Östra Banken förekommer, 
enligt SGUs underlag ett område med större och två områden med mindre avlagringar. Området med 
den större avlagringen, som är belägen sydväst om själva grundområdet, är här undersökt och är till 
ytan ca 18 km2 stort och sträcker sig från kanten av grundområdet i öster, ca 10 meters vattendjup, mot 
väst och syd till ca 30 meters vattendjup. Hela området är beläget utanför territorialgränsen i 
ekonomisk zon.  Den fotiska zonen gränsar området i öster och norr. Närmast själva grundområdet 
förekommer sand och grus i form av en avlastningsbrant och uppnår lokalt mäktigheter av mer än 15 
meter. Av de ca 18 undersökta km2 av Östra Banken förekommer sand och grus med mäktigheter från 
0,5 -1 meter upp till 15 meter på minst ca 13 km2. Volymen sand och grus uppskattas i det undersökta 
området till minst 35 miljoner m3, vilket motsvarar 58 miljoner ton. Större sand och grusavlagringar 
förekommer även i den fotiska zonen direkt norr om det här undersökta området. 

Moränen som kommer upp mot bottenytan i det undersökta området och på själva grundområdet  
Östra Banken är lerig.  Berggrunden i området är sedimentär och finns även i bottenytan på själva 
grundområdet.  Sand förekommer som rörliga fläckar och fält med mäktigheter under 0,5 meter på 
både moränen och berggrunden. 
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Hela området bär spår av mycket kraftig ström- och vågpåverkan, vilket innebär erosion och transport 
av bottenmaterial. Vissa tecken tyder på att området även påverkas av packisvallar. I 
bottenobservationer och hydroakustiska data förekommer transportmönster i sand, som välutbildade 
sandvågor, åtminstone ned till ca 25 meters vattendjup.  

Två upptagna sand/grus-prover i området har inom uppdraget analyserats för tekniska egenskaper.  

2.8.2 Områdesskydd och naturbeskrivning  

Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet, SCI, Finngrundet-Östra banken, utpekat för 
Sandbankar (1110) och rev (1170). Även utpekad som Marine Protected Areas enligt Helcom MPA, 
Finngrundet- Östra banken. 

Baserat på de undervattensbilder som tagits utgörs hela det undersökta området av sandbotten utan 
formationer, blåmusselförekomster eller makroalger. Denna botten kan vara betydelsefull för plattfisk 
och eventuellt lekande fisk men bottensamhället är sannolikt störningståligt och av låg biodiversitet. 
Högre upp på banken, grundare än 15-20 m, är bottenmiljön av högt ekologiskt värde med 
revstrukturer, relativt sällsynta makroalger och blåmussla som bidrar med värdefulla 
ekosystemtjänster, baserat på Naturvårdsverkets utsjöbanksinventering (2006).  

2.8.3 Övriga intressen 

Området är utsett som riksintresse för vindbruk till havs enligt MB 3 kapitel 8§.  

Det finns riksintresse för sjöfart enligt MB 3 kapitel 5§ sydväst om området. 

2.8.4 Förutsättningar för ekologiskt hållbar utvinning  

Miljömässigt hållbar sandutvinning kan vara möjlig i det undersökta området, särskilt dess djupare 
delar, men ytterligare utredning av sandens rörelser utmed banken är nödvändiga.  

• Eftersom det undersökta området utgör en avlastningsbrant med sandrörelser upp mot bankens 
grunda delar bör det utredas om eventuell utvinning medför någon påverkan på 
sedimentförhållandena uppe på banken. 

• Utvinning i det undersökta området innebär sannolikt inte någon direkt skada på de ekologiskt 
viktiga ekosystemen uppe på banken, men detta beror framförallt på sedimentdynamiken som bör 
utredas vidare. 

• Eftersom det undersökta området utgörs av störningstålig rörlig sandbotten kan utvinning inte 
förväntas medföra minskning av biodiversitet i området. 

• Då Finngrunden Östra banken är skyddad natur och viktigt för bland annat sjöfågel är det särskilt 
viktigt att eventuell utvinning inte påverkar förhållandena uppe på banken.  

Kriterium 1  

Bibehållen naturlig 
sedimenttillförsel  

Kriterium 2  

Bibehållna ekosystemtjänster 

Kriterium 3  

Bibehållen biodiversitet 

Eventuellt möjligt. Eventuellt möjligt. Sannolikt möjligt. 
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2.9 Svalans och Falkens grund 

2.9.1 Allmänna, geologiska och sedimentdynamiska förhållanden 

Det översiktligt undersökta området vid Svalans och Falkens Grund är ca 180 km2 stort varav halva är 
beläget innanför territorialgränsen. Vattendjupet varierar i området från ca 10 till 40-50 meter. Den 
fotiska zonen förekommer på de grundaste partierna. 

Svalans och Falkens grund består till stor del av isälvsmaterial. Isälvsmaterialet innehåller stora 
mängder sand, men såväl kornstorlek som sorteringsgrad kan växla. I områden där isälvsavlagringen 
utsatts för starkare vågrörelser och strömmar kan sten och block ha ansamlats i ytan. I sluttningar, 
djupare partier och små svackor förekommer både mäktigare sandavlagringar och rörlig sorterad 
finsand på isälvsmaterialet. Av de ca 180 undersökta km2 av Svalans och Falkens grund förekommer 
sand med mäktigheter på över 0,5-1 meter över minst ca 120 km2 i bottenytan. Mäktigheten av 
isälvsmaterialet kan uppgå till minst 40-50 meter lokalt. Volymen sand och grus i området uppskattas 
att vara minst 1 210 miljoner m3, vilket motsvarar 2 000 miljoner ton.   

Sedimentdynamiken i området är stark. I bottenobservationer och hydroakustiska data förekommer 
transportmönster i sand, som välutbildade sandvågor, åtminstone ned till ca 25 m vattendjup. 
Transportmönster i silt kan ses i bottenobservationer gjorda  på 40 meters vattendjup.  

Två upptagna sand/grus-prover i området har inom uppdraget analyserats för tekniska egenskaper.  

2.9.2 Områdesskydd och naturbeskrivning  

Svalans och Falkens grund omfattas inte av några områdesskydd. Baserat på de undervattensbilder 
som tagits i det undersökta området återfinns ingen växtlighet eller andra synliga biologiska strukturer 
på botten. Området i sin helhet är beläget nedanför fotisk zon. Bottenmiljön är sannolikt störningstålig 
även om banken kan vara viktig för fisk. 

2.9.3 Övriga intressen  

Området är utsett som riksintresse för totalförsvaret enligt MB 3 kapitel 9§ med omgivningspåverkan 
som område med särskilt behov av hinderfrihet.  

Riksintresse för sjöfart enligt MB 3 kapitel 8§ korsar den sydöstra delen. 

2.9.4 Förutsättningar för ekologiskt hållbar utvinning  

Miljömässigt hållbar sandutvinning kan vara möjlig i det undersökta området, särskilt dess djupare 
delar, men ytterligare utredning av sandens rörelser utmed banken är nödvändiga.  

• Det förefaller möjligt att utvinning kan ske utan att sedimentdynamiken förändras på ett betydande 
sätt, fördjupade undersökningar kan dock vara nödvändigt. 

• Områdets beskaffenhet med avsaknad av biogena rev och med störningstålig bottenmiljö under 
fotisk zon medför att utvinning sannolikt kan ske utan betydande skador på ekosystem, dess 
förmåga till ekosystemtjänster och utan att minska biodiversiteten.  

Kriterium 1 

Bibehållen naturlig 
sedimenttillförsel  

Kriterium 2  

Bibehållna ekosystemtjänster 

Kriterium 3  

Bibehållen biodiversitet 

Eventuellt möjligt. Sannolikt möjligt. Sannolikt möjligt. 
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BILAGA 3  

Tabeller som visar volymen uttag i m3 per område och år i Sverige mellan 1967 och 
2014. 

 

Volymen uttag i m3 per område och år i Sverige mellan 1967 och 1977. 
 
Område 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Lilla Middelgrund            

Stora Middelgrund            

Västra Haken, Öresund 9 3 25 23 24 20 27 28 24 22 33 

Bredgrund, Öresund  3 37 62 105 41 23 13 3   

Disken, Öresund  196 876 857 301 51 260 10    

Gislövs läge och Smygehamn        4    

Sandflyttan, Öresund      24 574 99 108 77 27 

Svinbådan och Grollegrund      6      

Flintrännan, Öresund            

Trelleborgs hamn       4 1    

Trindelen  2 2         

Ystads hamn           1 

Fårö            

Vitfågelskär, Luleå        447 4328 4098  

Sandhammar Bank            

 

 

Volymen uttag i m3 per område och år i Sverige mellan 1978 och 1987. 
Område 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Lilla Middelgrund         785  

Stora Middelgrund          25 380 

Västra Haken, Öresund 19  22 556 3 190 11 650 45 580 61 094 61 117 38 170 34 263 

Bredgrund, Öresund           

Disken, Öresund    525 499 104 415 2 995 38 500    

Gislövs läge och Smygehamn          

Sandflyttan, Öresund 35  111 798 18 645 28 518 3 400 11 503 5 377 6 205 8 037 

Svinbådan och Grollegrund           

Flintrännan, Öresund           

Trelleborgs hamn           

Trindelen           

Ystads hamn 5          

Fårö          2 720 

Vitfågelskär, Luleå           

Sandhammar Bank           
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Volymen uttag i m3 per område och år i Sverige mellan 1988 och 1997. 
Område 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Lilla Middelgrund           

Stora Middelgrund 24 534 30 768 138 776 82 534       

Västra Haken, Öresund 35 484 35 509 31 302 33 840 52 739      

Bredgrund, Öresund           

Disken, Öresund           

Gislövs läge och Smygehamn           

Sandflyttan, Öresund 4 653 1 692 1 692 423       

Svinbådan och Grollegrund           

Flintrännan, Öresund           

Trelleborgs hamn           

Trindelen           

Ystads hamn           

Fårö  2 400         

Vitfågelskär, Luleå           

Sandhammar Bank           

 

 

Volymen uttag i m3 per område och år i Sverige mellan 1998 och 2014 samt totalt 1967 -1998. 
Område 1998 Totalt 

(1967-1998) 
2011 2012 2013 2014 

Lilla Middelgrund  785     

Stora Middelgrund  301 992     

Västra Haken, Öresund  466 751     

Bredgrund, Öresund  287     

Disken, Öresund  673 960     

Gislövs läge och Smygehamn  4     

Sandflyttan, Öresund  202 887     

Svinbådan och Grollegrund  6     

Flintrännan, Öresund 2 500 000 2 500 000     

Trelleborgs hamn  5  9 087   

Trindelen  4     

Ystads hamn  6     

Fårö  5 120     

Vitfågelskär, Luleå  8 873     

Sandhammar Bank  0 96 502   80 220 
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BILAGA 4  

Tabell över avstånd mellan aktuella havssandsförekomster och tänkbara hamnar. 

 

Ungefärliga avstånd i kilometer mellan undersökta förekomster inom uppdraget och tänkbara 
hamnar i Göteborgsregionen.  

Område Göteborg 

km 

Halmstad 

km 

Uddevalla 

km 

St Middelgrund 130 50 220 

Sandflyttan 280 200 420 

Krigers Flak 320 340 560 

Sandhammarbanken 380 300 520 

Klippbanken 485 445 655 

Salvo Rev 855 815 1025 

Södra Midsjöbanken 580 500 720 

Finngrunden 1225 1145 1365 

Svala och Falkens grund 1750 1670 1890 

 

 

Ungefärliga avstånd i kilometer mellan undersökta förekomster inom uppdraget och tänkbara 
hamnar i Skåneregionen.  

Område Malmö Trelleborg Landskrona Ystad Sölvesborg 

St Middelgrund 120 180 90 230 330 

Sandflyttan 40 30 65 80 185 

Kriegers Flak 80 35 100 65 160 

Sandhammar 

banken 

130 80 155 30 85 

Klippbanken 185 140 205 170 75 

Salvo Rev 555 510 575 500 450 

Södra Midsjöbanken 330 280 355 230 190 

Finngrunden 975 925 1000 875 930 

Svalans och Falkens grund 1425 1380 1445 1410 1315 

 

 

 

 

 



  Bilaga 4 

2 (2) 
 

 

Ungefärliga avstånd i kilometer mellan undersökta förekomster inom uppdraget och tänkbara 
hamnar i Stockholm-Mälardalen. 

Område Södertälje Stockholm/Stora Vika Hargshamn Gävle 

St Middelgrund 605 580 800 910 

Sandflyttan 450 425 645 750 

Krigers Flak 420 395 615 725 

Sandhammarbanken 345 320 540 650 

Klippbanken 430 405 625 735 

Södra Midsjöbanken 425 400 585 690 

Salvo Rev 175 150 285 325 

Finngrunden 400 360 110 70 

Svalans och Falkens grund 840 800 635 600 
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BILAGA 5 

Exempel av påverkan från marin täktverksamhet i Sverige. 

Sandhammar Bank 

Ystads kommun har vid två tillfällen tagit ut sand i tillståndsgivet område på Sandhammar Bank; 2011 
(96 502 m3) och 2014 (80 220 m3). Uttagen har genomförts med släpmuddringsteknik. Jämförelser av 
terrängmodeller mellan mätningar i maj 2016, utfört av Sjöfartsverket, och direkt efter sanduttaget i 
april 2014, utfört av Marin Miljöanalys, ger vid handen att flera av spåren från släpmuddringen 
försvunnit genom sandtransport och återsedimentation, se figur 1a och b.  

 

 

 

Figur 1a. Terrängmodell från 
multistrålekolodsmätningar av täktområdet vid 
Sandhammar Bank efter sanduttaget i maj 2014 
som tydligt visar orsakade spår. En del av spåren 
är också bildade vid uttaget 2011. Mätningarna 
är utförda av Marin Miljöanalys för Ystads 
kommun som en del i SGUs tillsyn av 
verksamheten. 

Figur 1b. Terrängmodell från 
multistrålekolodsmätningar av täktområdet vid 
Sandhammar Bank i maj 2016. Notera att flera 
av spåren från sandupptaget 2014 delvis blivit 
översedimenterade av sand. Mätningarna är 
utförda av Sjöfartsverket. 

 

Konsultföretaget Trapezia har under varje år sedan 2010 utfört marinbiologiska undersökningar i och 
utanför täktområdet. Undersökningarna visar att skillnaderna i bottenfauna mellan täkt- och 
referensprover minskat sedan 2010, trots sandtäktsverksamhet 2011 och 2014. En minskning av de 
flesta arter har skett i både täkt- och referensproverna. Bottenfaunan i området varierar väldigt mycket, 
både i och utanför täkten. Provtagningen verkar dock ha en påverkan på observerade förändringar 
under provtagningsåret. Exempelvis så fanns det fortfarande en viss skillnad i bottenfaunan mellan 
proverna i täktområdet jämfört med referensproverna i augusti 2014, ca tre månader efter uttaget. 
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Lundåkrabukten 

I SGUs projektet Skånestrand upptäcktes i Lundåkrabukten hålor i havsbottnen, som är 3-4 meter 
djupare än omkringliggande bottnen, se figur 2. Dessa hålor är sannolikt bildade under 1950-talet vid 
upptag av sand genom sticksugning eller grävskopa. Provtagning i hålorna visar att syrefattiga 
förhållanden råder då sedimenten i hålorna består av lösa sediment med svavelbakterierna Beggiatoa 
samt hög organisk halt och metangas. Detta är exempel på hur en botten, efter 50 år, fortfarande bär 
spår efter sanduttag, på grund av att en mindre lämplig teknik använts i ett område med en för 
tekniken inte tillräckligt hög sedimentdynamik. 

 

 

Figur 2. Terrängmodell från mätningar utförda i SGUs projekt Skånestrand av Lundåkrabukten. 
Hålor, 3 till 4 meter djupare än omkringliggande botten, sannolikt bildade vid uttag av sand med 
sticksugningsteknik eller grävskopa under 1950-talet, syns vid slutet av pilen. 

 

 

 

 


