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Synpunkter på planen och arbetena i hamnområdet. 

Hela området är sedan många år påverkat av ett flertal verksamheter. Vissa tillstånd finns 

redan för ett antal verksamheter. Naturskyddsföreningen anser att området både på land 

och i vatten, som helhet, borde omprövas enligt Miljöbalken. En heltäckande 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, bör göras för alla nuvarande och tillkommande 

verksamheter. Först på det sättet kan en helhetsbedömning göras och planer och åtgärder 

upprättas för hela hamnområdet inklusive omgivande havsområden. Alla biologiska och 

kemiska undersökningar bör uppdateras och fördjupas. Miljökonsekvensbeskrivningen bör 

anpassas bl a till Sveriges miljömål och de miljökvalitetsnormer som berör verksamheterna. 

Vattenområden och landområden - viktiga synpunkter 

Noggranna miljösäkerhetsåtgärder måste upprättas vid muddring i området. Särskilt 

problemet med grumling av omgivande vattenområden med påverkan på fisk och annan 

biota måste beaktas. Behandlade muddringsmassor bör i första hand kunna användas för att 

utöka landarealen med kullar, vallar, dammar och våtmarker osv för att utöka den 

strukturella mångfalden i området. På detta sätt skulle många land- och vattenlevande växt- 

och djurarter kunna etablera sig i området. Redan nu är området mycket välbesökt av 

rastande land- och sjöfåglar. Detaljplanera gärna hela området med hjälp av 

landskapsarkitekter och biologer.  

Tippning av muddermassor i s.k. djuphålor i havet anser vi att vara helt förkastligt för det 

biologiska livet på lång sikt. Utred därför istället hur muddringsmassor kan användas för att 

utveckla de topografiska förhållandena med grunda vattenbiotoper och omväxlande 

landbiotoper med rik vegetation. Försök alltså skapa en totalmiljö välkomnade för både 

mänsklig verksamhet och växter och djur.  

Naturskyddsföreningen i Umeå, Nordmaling och Vännäs anser att Umeå kommun bör 

planera och utveckla ett natur- och miljöanpassat hamnområde integrerat med de 

industriella och kommunikativa verksamheter som måste finnas i området. Gör alltså Umeå 

hamn i Holmsund till ett föredöme för ett hamnområde Sverige! 

Bertil Brånin 

Medlem i Naturskyddsföreningen samt Södra Bottenvikens kustvattenråd 

genom styrelsen i Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd 

 


