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DUMPNING AV LAND- OCH MUDDERMASSOR TILL HAVS

Förord
Detta projekt utgör ett delprojekt under EU Interreg Nordsjö projektet EMOVE
(Estuaries on the move). Avsikten med projektet EMOVE är att, baserat på
pilotstudier i Nordsjön, identifiera och beskriva vad vi vet idag, vad vi ytterligare
behöver kunskap kring och vad som behöver utvecklas för att upprätthålla
tillgängliga, översvämningssäkra, ekonomiskt och ekologiskt hållbara estuarier
(flodmynningar).
I EMOVE samverkar statliga organisationer och privata företag från
Nederländerna, Belgien, Tyskland och Sverige. Från Nederländerna medverkar
Rijkswaterstaat, som är en nationell myndighet med ansvar för vattenförvaltning,
konstruktion och underhåll av landets väg och sjötransportsystem, och
översvämningshantering. Från Nederländerna medverkar också Deltares som är ett
nederländskt institut för tillämpad forskning inom vatten, mark och infrastruktur.
Från Belgien medverkar MOW som är Ministeriet för infrastruktur och miljö i
Flandern. Från Tyskland medverkar BAW (Federal Waterways Engineering and
Research Institute) som är ett forskningsinstitut med expertkunskap kring sjöfart
och ingenjörskunskap samt konsultföretaget Küste und Raum. I Sverige är COWI
AB, Sveriges representant. Konsortiet partners har tidigare samverkat i Interreg
Nordsjöprojekt med fokus på vattenrelaterade frågeställningar och
översvämningsproblematik såsom projektet Climate Proof Areas (CPA) och
EMOVE är en uppföljning av de erfarenheter och frågeställningar som identifierats
i dessa.
I föreliggande rapport som behandlar erfarenheter av dumpning av sediment och
andra massor såsom schaktmassor till havs samt deras inverkan på estuariet är
också Trafikverket Sverige medverkande och huvudintressent.
I rapporten sammanställs tidigare studier och erfarenheter baserat på vetenskaplig
litteratur, rapporter och intervjuer. Författarna till denna rapport vill speciellt tacka
alla som medverkat i intervjuerna.
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Sammanfattning

Detta projekt utgör ett delprojekt under EU interreg projektet Estuaries on the
move (EMOVE). Avsikten med projektet EMOVE är att, baserat på pilotstudier,
identifiera och beskriva vad vi vet idag, vad vi ytterligare behöver kunskap kring
och vad som behöver utvecklas för att upprätthålla tillgängliga,
översvämningssäkra, ekonomiskt och ekologiskt hållbara estuarier (flodmynningar)
i Nordsjöregionen.
Estuarier är mycket betydelsefulla genom dess unika habitat. De utgör också en
förutsättning för sjöfarten och är därmed en viktig ekonomisk drivkraft.
Godstransporter med fartyg kräver också landbaserad infrastruktur.
I Göteborg pågår för närvarande ett flertal aktiviteter som kommer att påverka Göta
älvs estuarium med bland annat stora infrastruktursatsningar såsom Västlänken.
Nya tunnlar, såsom de inom Västlänksprojektet, innebär stora schaktningsarbeten.
Detta kan komma att påverka estuariet på flera sätt. Redan i investeringsfasen
kommer denna påverkan att ske eftersom schaktmassorna kommer att behöva
nyttiggöras och/eller bortskaffas. Detta kan exempelvis göras genom dumpning till
havs, utfyllnad för utbyggnad av hamn eller genom annat nyttjande av massorna till
olika konstruktioner. Oavsett vilket eller vilka hanteringssätt som kommer att
tillämpas kommer hanteringen att påverka miljön och eventuellt även ha inverkan
på stadsbilden/estuariebilden. I föreliggande rapport har en övergripande studie
gjorts av erfarenheter av dumpning av sediment och andra massor, såsom
schaktmassor, till havs. Studien har innefattat genomgång och sammanställning av
litteratur samt intervjuer. Fokus har varit på fysisk, kemisk och biologisk påverkan
men även en övergripande genomgång av lagstiftning som inverkar på hantering av
massor till havs.
Utifrån befintlig lagstiftning finns det möjlighet att erhålla dispens från det
generella dumpningsförbud av avfall som gäller i Sverige.
Ett strikt förbud mot dumpning av muddermassor, dvs. dispens medges inte i något
fall, skulle kunna medföra att sjöfarten och hamnarna inte kan utvecklas enligt de
behov som finns innebärande bland annat större fartyg. Om dumpning av rena
muddermassor inte tillåts innebär detta sannolikt att utvecklingen, och underhållet
av, farlederna blir eftersatt. Dispensprövning kan göras för landbaserade massor

http://projects.cowiportal.com/ps/A047813/Documents/3 Project documents/Förstudie hantering av schaktmassor till havs/1.0_Dumpning av land- och muddermassor till
havs.docx
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under förutsättning att massorna och dumpningsplatsen uppfyller de krav som
erfordras för att undvika negativa effekter på ekosystem.
Resultaten från denna genomgång visar att dumpning medför fysisk, kemisk och
biologisk påverkan i den marina miljön direkt efter dumpningstillfället. Ur ett
längre perspektiv återhämtar sig oftast den marina faunan i de fall de dumpade
massorna varit klassificerade som rena muddermassor och dumpats enligt gällande
internationella riktlinjer.
Omfattningen och varaktigheten av påverkan beror av många faktorer. De negativa
effekterna kan minimeras om de dumpade massorna har liknande sedimentära
egenskaper som den plats där de skall dumpas, d.v.s. "lika på lika". Detta är också
ett av de krav som ställs enligt gällande internationella riktlinjer. Dumpning under
hösten föreslås som den bästa tiden för dumpning då den naturliga produktiviteten,
aktiviteten hos zooplankton och efterfrågan på föda hos filtrerare såsom blåmusslor
är låg.
Valet av dumpningsplats har stor betydelse. Tidigare svenska studier visar att de
temporära effekterna av dumpning är sedimentspill (grumling) utanför området och
att framförallt fauna påverkas negativt av övertäckning. En återkolonisering
påbörjas vanligtvis efter avslutad dumpning. Vissa arter kan dock vara mer
känsliga, såsom blåmussla, och har inte samma förmåga som många andra arter till
återhämtning.
Hur snabbt området återkoloniseras beror bland annat på hur stort
dumpningsområdet är, hur tjockt lager muddermassor som dumpas (ju tjockare
desto längre återhämtningstid), vilken bottenkvalitet och vilken artdiversitet som
rådde innan dumpning och vilken typ av massor som dumpas. För att
dumpningsområdet ska återhämta sig på ett tillfredställande sätt krävs också att
ackumulationsförhållandena bibehålls genom att bottendjupet inte minskas till för
grunda nivåer. Dumpningen ska också ske kontrollerat och jämnt över
dumpningsplatsen. Det är alltså av största vikt att man inför ianspråktagande av en
ny dumpningsplats utför noggranna utredningar som säkerställer att platsen är
lämplig för dumpning av den typ av massor som avses.
Fördelar som framkommit med dumpning av rena massor till havs är att de kan
användas för övertäckning av förorenat sediment och därmed förbättra livsmiljö för
marina organismer. Massorna kan också användas för att skapa önskade habitat
eller öka mängden habitat.
Massorna kan även användas, och därmed nyttiggöras, till exempel som
utfyllnadsmaterial. Man kan exempelvis skapa konstgjorda rev såsom hummerrev
eller andra undervattenkonstruktioner. För byggande av konstruktioner gäller
prövning enligt annan lagstiftning än den som gäller för dumpning.

http://projects.cowiportal.com/ps/A047813/Documents/3 Project documents/Förstudie hantering av schaktmassor till havs/1.0_Dumpning av land- och muddermassor till
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Bakgrund

Estuarier utgör en förutsättning för sjöfarten och är därmed en viktig ekonomisk
drivkraft genom att de tillåter godstransporter per fartyg att nå in till land. För att
möjliggöra transportkedjan krävs hamnar och annan infrastruktur. Estuarier är
också mycket betydelsefulla genom dess unika habitat.

2.1

Göteborg och Göta älvs estuarium

I Göteborg pågår för närvarande flera stora aktiviteter som kommer att påverka
Göta älvs estuarium. Det sker stora infrastruktursatsningar såsom Västlänken med
flera infrastrukturprojekt och det finns planer på att utöka delar av Göteborgs
hamn. Dessutom kommer kommande klimatförändringar att påverka belastningen
av estuariet.

2.1.1 Exempel på infrastruktur projekt som kan ha
påverkan på Göta älvs estuarium
Byggnation av tunnlar, såsom de inom Västlänken, innebär omfattande
schaktningsarbete. Detta kan komma att påverka estuariet på flera sätt.
Schaktmassorna kommer att behöva antingen nyttiggöras eller bortskaffas, vilket
kan ske på ett eller flera av nedan sätt:

›

Utfyllnad för utbyggnad av hamn

›

Utfyllnad vid förtätning av centrala delar av Göteborg

›

Nyttjande av massorna till konstruktioner

›

Dumpning till havs

Oavsett vilket eller vilka av ovanstående sätt att hantera de schaktade massorna
som kommer att tillämpas kommer hanteringen att påverka miljön och eventuellt
även ha en inverkan på stadsbilden/estuariebilden.

http://projects.cowiportal.com/ps/A047813/Documents/3 Project documents/Förstudie hantering av schaktmassor till havs/1.0_Dumpning av land- och muddermassor till
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2.2

Syfte

Då det regelbundet behövs muddras inom Göteborgs Hamns område och i farleden
finns ett konstant behov av att på ett hållbart sätt omhänderta de muddermassor
som uppkommer. Omhändertagande av muddermassor är redan i dag en
komplicerad fråga då möjligheten att hantera muddermassor på land är begränsad,
ibland inte genomförbar och det råder ett generellt förbud mot dumpning av massor
till havs.
Syftet med denna studie var att ta fram och sammanställa underlag som visar
huruvida dumpning av landbaserade schaktmassor till havs är möjligt, samt vilken
miljöpåverkan det kan innebära
Studien är baserad på en litteratursammanställning av tillgänglig information av
vad hittills genomförda dumpningar i Sverige och internationellt har haft för
påverkan på miljön samt olika experters erfarenheter.

2.2.1 Rapportstruktur
I rapporten presenteras inledningsvis en kort beskrivning av estuariet samt de
massor som kan komma att dumpas i estuariet, följt av resultaten från en
genomgång av internationella artiklar och rapporter, följt av svenska, lagstiftning,
resultat från intervjuer, och slutligen slutsatser.

http://projects.cowiportal.com/ps/A047813/Documents/3 Project documents/Förstudie hantering av schaktmassor till havs/1.0_Dumpning av land- och muddermassor till
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Göta älvs estuarium

I Göta älvs estuarium, ligger Göteborgs Hamn AB som är en av nordens största och
viktigaste hamnar. Havsområdet utanför Göteborgs- och Öckerö kommuner är hårt
trafikerat av sjöfart. En stor del av området är dessutom av riksintresse för
sjöfarten.
Djupet i området varierar stort och är som mest ca 100 m. Botten består av gyttja,
lera, silt, skalsand och grus och berg enligt SGUs maringeologiska karta. Det finns
stora områden av både ackumulationsbottnar och erosionsbottnar.
Ackumulationsbottnarna uppträder oftast på djup större är 30 m.
För att upprätthålla erforderliga djup vid kajer och farleder genomförs regelbundna
underhållsmuddringar. Hamnverksamheten förändras ständigt vilket även kan
föranleda nymuddringar. Göteborgs hamn har t.o.m. mars 2014 tillstånd enligt
miljöskyddslagen för dumpning av rena muddermassor på SSV Vinga och
Hakefjord, se Figur 1. Parallellt med detta tillstånd fanns även dispens meddelad av
Naturvårdsverket.
SSV Vinga ligger i yttre vattenområdet ca 2 km sydväst om ön Vinga där djupet är
över 30 m. Dumpningsplatsen Hakefjord ligger i inre skärgården 1-2 km norr om
Asperö och Brännö inom allmänt vatten, se Figur 1. Platsen används för att kunna
dumpa massor även vid svåra väderförhållanden och för mindre mängder massor.

http://projects.cowiportal.com/ps/A047813/Documents/3 Project documents/Förstudie hantering av schaktmassor till havs/1.0_Dumpning av land- och muddermassor till
havs.docx
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Figur 1. Befintliga mudderdeponier för Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn har fått förnyad dispens, som emellertid överklagats, för tippning
av muddermassor vid Vinga. I ett senare skede kan det bli aktuellt att söka förnyad
dispens för tippning även vid Hakefjord. Inom de närmaste åren kommer stora
schaktmassor från de planerade infrastukturprojekten i och omkring Göteborg att
uppstå. Det finns därför ett stort intresse att dumpa dessa massor till havs.
Göteborgs Hamns dispens medger dock inte att massor från andra aktörer får
dumpas. För att kunna dumpa dessa massor krävs därför separat ansökan och
dispens.
De landmassor som kan komma att bli aktuella för dumpning till havs härrör från
Göteborg och området kring Göta älv. Göta älvs dalgång karakteriseras av låglänta
områden med mäktiga sedimentavlagringar av framförallt glacial och postglacial
lera. Utmed älven utgörs marken även av fyllnadsmaterial och i de västra delarna
dominerar berg enligt SGUs jordartskarta, se Figur 2.

http://projects.cowiportal.com/ps/A047813/Documents/3 Project documents/Förstudie hantering av schaktmassor till havs/1.0_Dumpning av land- och muddermassor till
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Figur 2. Marken kring Göta älv och i Göteborg utgörs av lera, fyllandsmaterial och berg
enligt SGUs jordartskarta.

Lerdjupet är stort i de östra och centrala delarna av Göteborg. Till exempel i
området där Marieholmsförbindelsen byggs uppgår lerdjupet upp till 100 m. I de
tekniska underlagen som har tagits fram inför anläggandet av
Marieholmsförbindelsen konstateras att området till största delen utgörs av lera
med generellt låg skjuvhållfasthet, men att den varierar mycket, från låg till
medelhög. Även vattenkvoten i leran varierar stort ner till tio meters djup. Den
varierar här mellan 10 % till 90 %. På större djup ligger vattenkvoten mellan ca 6090 %. Leran klassificeras inom stora delar av projektområdet som låg- till
mellansensitiv.

http://projects.cowiportal.com/ps/A047813/Documents/3 Project documents/Förstudie hantering av schaktmassor till havs/1.0_Dumpning av land- och muddermassor till
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14

DUMPNING AV LAND- OCH MUDDERMASSOR TILL HAVS

4

Internationella studier och erfarenheter

I detta avsnitt sammanfattas miljökonsekvenser och möjligheter i samband med
dumpning av lera och sediment till havs som har rapporterats i internationell
litteraturen. Den information som presenteras är i huvudsak baserad på
vetenskapliga tidskriftsartiklar (från vetenskapliga databaser) samt på en ny
sammanställning över den vetenskapliga litteraturen om dumpning utförd av
OSPAR-kommissionen (2008). Därefter ges en kort sammanfattning av webbaserad internationell litteratur.
I de vetenskapliga artiklarna och rapporterna används ofta begreppet bortskaffande
snarare än dumpning. Marin dumpning kan definieras som "Avsiktligt
bortskaffande i det maritima området av avfall och annat material från fartyg eller
flygplan, havsbaserade installationer och havsbaserade pipelines (OSPARkommissionen, 2009). Med andra ord är dumpning avsiktligt bortskaffande av
avfall och annat material från, eller av, antropogena (mänskligt orsakade)
atkiviteter till havs. I följande avsnitt summeras tidigare studier av bortskaffande
som innefattar dumpning. Hädanefter benämns dumpning och annat bortskaffande
som dumpning.
Sökningarna i vetenskapliga databaser har visat att den mesta vetenskapliga
litteraturen gällande dumpning i marina miljöer, handlar om dumpning av sediment
från muddring, avloppsslam, ammunition (och annat militärt avfall) eller
radioaktivt avfall. Artiklar som handlar om att dumpa rena ytgrävda finkorniga
material (t.ex. lera) har inte hittats i den vetenskapliga litteraturen. Därför har fokus
lagts på att gå igenom den vetenskapliga litteratur som behandlar muddermassor,
eftersom dessa är mer lika lera än övriga avfall. En stor del av den vetenskapliga
litteraturen som behandlar effekter av dumpning (särskilt i fråga om bottenlevande
organismer) är förhållandevis gammal och författad främst under slutet av 1970talet fram till slutet av 1990-talet. I de äldre studierna är muddermassor ofta
förorenade och en del av de effekter som rapporterats kan ha skett på grund av dess
toxiciet och inte enbart vara en effekt av dumpningen i sig. Artiklar som främst
beskriver förorenade massor och dess ekotoxiska effekter på den marina miljön har
inte studerats närmare, då fokus för denna litteraturstudie ligger på rena finkorniga
material.

http://projects.cowiportal.com/ps/A047813/Documents/3 Project documents/Förstudie hantering av schaktmassor till havs/1.0_Dumpning av land- och muddermassor till
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Litteraturstudien som är utförd av OSPAR-kommissionen (2008) är omfattande
och en av de viktigaste informationskällorna i denna sammanställning. I de fall
som den ursprungliga artikeln som hänvisas till i OSPAR (2008) inte har varit
tillgänglig har sekundära referenser använts enligt följande: Efternamn m.fl. citerad
i OSPAR, 2008.
OSPAR-kommissionen har även gjort en miljökonsekvensbedömning 2009
gällande dumpat avfall till havs. Detta gjordes inom OSPAR Joint Assessment
Monitoring Programme (JAMP). Enligt JAMP har de fysiska, kemiska och
biologiska effekterna på den marina miljön inte helt klarlagts och ytterligare
utredningar är nödvändiga. Exempel på kunskapsluckor där ytterligare forskning
behövs är:

›

Den ökade grumlighetens påverkan på växtplankton, ålgräs och rovdjur som
är beroende av synen vid jakt

›

Effekter av förhöjda partikelhalter av suspenderat material

›

Kriterier för att välja vetenskapliga referensplatser (OSPAR-kommissionen,
2009).

Fortskridandet inom forskning på biologiska effekter av dumpning går långsamt
och mer omfattande och systematiskt användbara biologiska testsystem efterfrågas
för att utreda effekterna av dumpning av muddermassor (OSPAR-kommissionen,
2009).

4.1

Miljöaspekter och negativa effekter i samband
med dumpning

Det finns många miljöaspekter beträffande dumpning som kan orsaka negativa
effekter i den marina miljön. Dessa sammanfattas i Tabell 1. Dumpning kan orsaka
fysiska störningar och omfördelning av föroreningar och även ändra
föroreningarnas form(OSPAR-kommissionen, 2009). Fysiska störningar är till
exempel övertäckning av bottenlevande organismer, förändringar i
bottensubstratets karaktär vilket kan påverka det bentiska samhället, och ökad
mängd suspenderade ämnen vilket kan påverka primärproduktionen och tillväxten
av filtrerande organismer (OSPAR-kommissionen, 2009).

http://projects.cowiportal.com/ps/A047813/Documents/3 Project documents/Förstudie hantering av schaktmassor till havs/1.0_Dumpning av land- och muddermassor till
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Tabell 1 Exempel på miljöaspekter och negativa effekter relaterade till dumpning

Aspekt

Effekt

Bildande av ett nytt täckande lager

Direkt död för bentisk flora och fauna på grund
av övertäckning, kvävning och krossning av
biota, förlorad mångfald, skador på akvatiska
livsmiljöer.

Förändringar i sedimentstruktur

Långtidsförändring av arter och bentiska
samhällen, minskad artrikedom, förlust av arter,
skador på vattenlevande habitat.

Förändringar i havsbottens morfologi och djup

Förändrade hydrodynamiska parametrar (t.ex.
strömhastighet och riktning). Erosion och
sedimentation, förstörelse av livsmiljöer och
påverkan på vattenkvaliteten.

Ökad grumlighet (ljusreduktion)

Förlust av vissa arter. Ämnesomsättningsförändringar hos filtrerare, minskad
larvrekrytering och tillväxt, minskad fotosyntes
hos ålgräs och växtplankton, minskad sikt för
visuella rovdjur.

Ökad suspension av partikulärt material

Förändringar i SPM anses vara kortvarig. Det kan

(suspended particulate matter SPM)

påverka filtrerare och orsaka minskad tillväxt av
musslor. Den faktiska effekten på bottenlevande
liv har inte utvärderats.

Spridning till andra områden

Ökad stress för bentisk flora och fauna, kortvarig
påverkan, huvudsakligen koncentrerad nära
dumpningsplatsen.

Negativa effekter på nyckelarter

Minskad artrikedom, minskade samhällen
och/eller störningar på ekosystem.

Kemiska störningar *

Toxiska effekter på organismer och förlust av
arter. Temporal syrebrist (ingen signifikant
effekt).

Ökad näringstillgång *

Ökning av opportunistiska arter, förändringar i
bentisk struktur.

*dessa aspekter är inte relevanta för icke-förorenad glacia-l eller postglaciallera
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Samtliga aspekter i Tabell 1 kan leda till förlust av, eller ökad stress på, arter i den
marina miljön. Effekterna kan vara direkta (till exempel övertäckning som kan
orsaka omedelbar död), eller uppstå på grund av långvarig stress på organismen.
Effekterna kan också vara indirekta på grund av negativ påverkan på nyckelarter,
vilket kan leda till störningar i samhällen eller ekosystem som är beroende av dessa
viktiga nyckelarter.
Påverkan på marina organismer varierar. Bentiska organismer som lever på, i, eller
i närheten av havsbottnen kan begravas, medan grävande organismer kan ha
möjlighet att röra sig upp genom det deponerade materialet. Fiskar kan lämna
området (Bortman, 2003) men en del organismer, såsom sjögräs, korallrev och
ostronbankar, kan aldrig återhämta sig efter att muddermassor dumpats över dem
(Bortman, 2003).
De största stressfaktorerna för bottenfaunan vid dumpning är bildandet av ett
depositionslager, förändringar i sedimentsammansättning, ökad grumlighet samt
kemiska förändringar i vattenmassan (Essink 1995, 1996 och Krost 1996 citerade i
Witt m.fl., 2004).
Witt m.fl. (2004) fann att bentisk makrofauna påverkas olika av dumpat sediment
beroende på artens specifika födobeteende, rörlighet eller morfologi. Vid
jämförelse av antalet individer och antalet arter ryggradslösa djur med olika sätt att
inta maten (såsom detritusätare, filtrerare, köttätare/allätare m.m.) fann Witt m.fl.
(2004) att det totalt sett var betydligt färre arter på dumpningsplatsen än i
referensområdet. Endast de epibentiska mobila kräftdjuren (t.ex. Neomysis intger,
Schistomysis kervillei och Praunus flexuosus) var vanligare på dumpningsplatsen.
Detta kan, enligt Witt m.fl. (2004), bero på ökad tillgång på små bottenlevande
bytesdjur som ofta reagerar opportunistiskt på störningar, eller bero på ökad
tillförsel av näringsämnen från de dumpade sedimenten.

4.1.1

Övertäckning

Genom dumpning bildas ett täckande skikt på havsbotten. Den mest allvarliga och
vanligast rapporterade effekten av dumpning är övertäckning av bottenlevande
organismer. Detta orsakar kvävning eller krossning av organismerna och därmed
omedelbar död. Det råder konsensus i litteraturen om att dessa effekter uppstår.
Enligt Miller m.fl. (2002) lever den största delen av bottenfaunan i de översta 10
cm av havsbotten där föda, skydd och tillgång till syre finns.
Vissa organismer är mer känsliga för övertäckning än andra. Den dödliga
pålagringen av sediment, för olika arter, har identifierats i laboratorieexperiment. I
Tabell 2 visas den sedimenttjocklek som rapporterats vara dödlig för olika marina
organismer av Essink (1999) och Maurer m.fl. (1982).
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Tabell 2 Sedimentöverlagring rapporterad av Essink (1999) som är dödlig för olika marina
organismer.

Organism grupper (arter)

Sedimentdjup med

Referenser

observerad dödlighet av
bottenlevande organismer
(cm)
Blåmussla (Mytilus edulis)

0-2

Essink (1999)

Mussla (Mya sp.)

2-5

Essink (1999)

Mussla (Cerastoderma sp.)

5-10

Essink (1999)

Tusensnäckor (hydrobia sp.)

10-20

Essink (1999)

Borstmask (Aphrodite)

20-30

Essink (1999)

30-40

Essink (1999)

40-50

Essink (1999)

60

Essink (1999)

90

Maurer et al. (1982)

Mussla (Petricola sp.)
Ostron (Ostrea sp.)

Kräftdjur (bathyporeia sp.)
Mussla (Scrobicularia)
Mussla (Macoma)
Mussla (Tellina)
Nätsnäckor (Nassarius)
Mussla(ensis)
Borstmask (Scoloplos)*
Borstmask (nereis)
Borstmask (nepthya)
Borstmask (Scoloplos)*

*Olika sedimentdjup är rapporterat av olika författare för denna organism.

Studier (t.ex. Witt m.fl., 2004; Zimmerman m.fl., 2003; Stronkhorst et al., 2003)
visar att platser där finkorniga sediment från muddring i hamnar har deponerats
leder till mångfaldsförlust och minskad förekomst av flera arter jämfört med
referensområden.
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I studien av Witt m.fl. (2004) innehöll sedimentet på dumpningsplatsen en högre
andel silt och organiskt material jämfört med referensområdet. Prover tagna 2-3
veckor efter dumpningen visade en betydligt lägre förekomst av kräftdjur,
havsborstmaskar och blötdjur på dumpningsplatsen. Däremot var vissa arter
vanligare på dumpningsplatsen än på referensområdet. Dessa var framförallt rörliga
epibentiska kräftdjur (Witt m.fl., 2004).
Tabell 3 Skillnad i förekomst av olika arter vid dumpningsplatser för gyttjiga sediment från
muddring jämfört med referensplatser (baserat på Witt et al., 2004).

Arter som blivit betydligt mindre

Arter som blivit vanligare vid dumpningsplats än vid

vanliga vid dumpningsplats än

referensplats

referensplats
Epibentisk havsborskmask (t.ex. Lanice

Epibentisk mobila kräftdjur (t.ex. pungräkor-Neomysis

conchilega)

integer och Praunus flexuosus, och en mysid - Schistomysis
kervillei,)

Hydror /nässeldjur
Ett släkte i klassen nässeldjur - Obelia spp..
Blåmussla - Mytilus edulis
En märlkräfta – Gammarus sp
Nässeldjur - Sertularia cuppressina
En märlkräfta - Gammarus salinus (Associerade arter Obelia
Havsnejlika - Metridium senile

spp)

Havsanemon - Sagartia troglodytes

En havsborstmask - (Heteromastus filiformis)

Glipande havstulpan - Balanus crenatus
Nakensnäcka- Aeolydia pallida
En havsspindel - Nymphon spp..

Det finns tre huvudsakliga möjligheter för bottenfaunan att etablera sig där
sediment deponerats (Bolam och Rees, 2003). Dessa är:

›

Vertikal migration av begravda individer

›

Horisontell immigration av individer från omgivande samhällen

›

Larvrekrytering från vattenpelaren.

Skiktjockleken och volymen deponerat sediment inom ett område är en avgörande
faktor för att närvarande arter skall ha möjlighet att överleva. Om skiktjockleken
deponerat material är för stor, är immigration eller återkolonisering av nya
individer nödvändig för att en etablering på den nya sedimentytan ska kunna ske
(Stronkhorst m.fl., 2003). Om den deponerade volymen massor däremot är mindre
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och ett tunnare lager av sediment bildas på havsbottnen leder det till mindre
allvarlig påverkan (Wilber m.fl., 2007).

4.1.2 Förändringar i sedimentstruktur
Förändringar i sedimentstruktur, på grund av dumpning av fina material kan orsaka
skada på akvatiska livsmiljöer. Finkornigt material som deponeras på en
havsbotten med grövre struktur (t.ex. sand) kan orsaka förändringar i den bentiska
faunan. Detta på grund av minskade habitat för de arter som är anpassade till
grövre sedimentstruktur.
Zimmerman m.fl. (2003) observerade denna förändring väster om en
dumpningsplats för finkorniga sediment (dit sedimentet spridits med hjälp av
havsströmmarna). Lansettfiskar (Branchiostoma sp.) som är vanliga i sandiga
sediment minskade avsevärt i området enligt studien. Zimmermann m.fl. (2003)
såg också att arter som inte tidigare funnits i området koloniserade platsen. Sådana
förändringar i livsmiljöer kan påverka den bentiska faunan under mycket lång tid
(Morton, 1977 citerad i OSPAR 2008). Zimmerman m.fl. (2003) observerade också
att området öster om dumpningsplatsen inte påverkades av dumpningen eftersom
både sedimentsammansättning och den bentiska faunan var jämförbar med de
undersökningar som gjorts sex år tidigare. Huvuddelen av sedimentförflyttningen
från dumpningsplatsen gick åt sydväst och nordöst.
En liknande förändring av makrobentiska samhällen från sandlevande arter till arter
anpassade för finkorniga sediment uppmärksammades enligt OSPAR (2008) av
Bundesanstalt für Gewässerkunde (2001) och van Dalfsen och Lewis (2006) efter
deponering av finkorniga sediment på sandbotten.
Miljöeffekterna av dumpningen av 8,2 miljoner m³ siltiga muddermassor från
hamnen i Rotterdam i Nordsjön studerades av Stronkhorst et al. (2003). Massorna,
som innehöll i huvudsak låga halter av föroreningar men även en mindre andel
massor med måttligt förorenat sediment, dumpades inom ett område där
bottendjupet minskade från 21 m till 18 m (d.v.s. 3 m). Inom ett påverkansområde
på 100 -500 m från dumpningsplatsen minskade djupet med ca 0,5 m. Minskningen
i artdiversitet och abundans (antal individer per art) hos bentiska evertebrater
(bottenlevande ryggradslösa djur) noterades inom ett område 1-2 km österut.
Denna minskning överensstämde med förändringar i bottenmaterial från sand till
silt. Detta indikerar att även små förändringar i sedimentstruktur kan leda till
populationsförändringar och ge negativa effekter på artrikedomen.
Kemiska analyser visade på förhöjda koncentrationer av en del föroreningar och
ekotoxikologiska tester visade inga eller små effekter men inga allvarliga effekter.
Toxicitet kan dock inte helt uteslutas som en bland andra faktorer som kan ha
påverkat denna minskning av artrikedom och abundans.

Förändringar i typiska bottenhabitatförhållanden, till exempel ökat silt-/lerinnehåll,
fastslogs av Zimmerman et al. (2003) vara orsaken till de förändringar som
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observerades i ett bentiskt samhälle på en dumpningsplats. Detta efter att de låga
föroreningshalterna uteslutits som orsak till förändringen. På denna
dumpningsplats till havs (off-shore) dumpades 22 miljoner m3 muddermassor från
hamnen i Charleston, USA, mellan åren 1999-2002.

4.1.3 Förändringar i havsbottnens morfologi och
vattendjup
Att dumpa muddermassor till havs kan enligt Lee m.fl. (2010) ha en negativ
påverkan på marina ekosystem då det medför förändringar i vattendjup,
bottenmorfologi och strömhastighet. Även strömriktningen kan förändras. Detta
kan leda till oönskade konsekvenser såsom erosion och sedimentation, förstörelse
av habitat samt påverkan på vattenkvaliteten, t.ex. ökad grumlighet (Lee m.fl.,
2010). Konsekvenserna är mycket specifika för den aktuella dumpningsplatsen och
den omgivande miljön. Hydrodynamiska parametrar (t.ex. aktuell strömhastighet
och riktning) kan påverka återhämtningen på dumpningsplatsen och påverka
spridningen (Hammar m.fl., 2009).
Dumpning av muddrade sediment har i vissa studier lett till stora förändringar i
vattendjup. I vissa fall är skillnaden i vattendjup flera meter. I mynningen till
floden Weser i västra Tyskland studerades påverkan på havsbottnens morfologi av
Weinberg m.fl. (2004) när 3 miljoner m³ muddrad sand dumpades. Det visade sig
att upp till ett 5 meter tjockt sedimentskikt hade tillförts i den centrala delen av
dumpningsplatsen, vilket var den plats där mest sediment avsattes (mellan 50000
och 100000 m³ per varje 200 x 100 metersenhet, d.v.s. 2,5 - 5 m³/m²). Ungefär
20 % av sedimentet förlorades på grund av sedimenttransport mot Nordsjön under
en tidsperiod på fem månader.
Vid en dumpningsplats i Nordsjön där 8,2 miljoner m³ muddrade sediment från
Rotterdams hamn dumpades (över ett område på 500 x 500 m), minskade
vattendjupet med 3 m (från 21-18 m), och med 0,5 meter i ett område 500-1000
meter från dumpningsplatsen (Stronkhorst m.fl., 2003).
Enligt Naturvårdsverkets (2010) riktlinjer för muddring och hantering av
muddermassor, bör (finkorniga) muddermassor inte dumpas till en sådan nivå (med
avseende på djupet) att typen av botten ändras från en ackumulationsbotten till en
transport- eller erosionsbotten.
Om dumpat material sprids ojämnt över havsbotten kan håligheter uppstå.
Håligheter som skapats genom dumpning, visades i en studie av Bronsdorff m.fl.
(1983) på periodisk syrebrist (hålor djupare än 7m).

4.1.4 Ökad grumlighet (turbiditet)
Att deponering av muddrade sediment orsakar ökad grumlighet på grund av lokal
och temporär (re)suspension av sediment har visats i många studier. Emellertid har
man enligt OSPAR:s (2008) litteraturstudie kommit fram till att den naturligt
förhöjda grumligheten (d.v.s. orsakad av översvämning, tidvatten och
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meteorologiska förhållanden) ofta har en mer betydande effekt än den förhöjda
grumlighet som temporärt kan uppstå i samband med dumpning.
Grumlighet är ett mått på vattnets klarhet (d.v.s. hur mycket det suspenderade
materialet minskar ljusets möjlighet att tränga igenom vattnet). Ökad grumlighet
kan orsaka stress på bentisk och pelagisk flora och fauna. Effekterna på
bottenlevande organismer p.g.a. grumlighet som orsakats av dumpning har
uppmärksammats i flera studier (t.ex. Witt m.fl., 2004; Widdows m.fl., 1979;
Essink, 1999). Vissa arter, i synnerhet filtrerare, kan vara känsliga för ökad
grumlighet och spridning av fina partiklar i havsvatten då det kan ge förändringar i
deras ämnesomsättning (Witt et al., 2004). Studien fann också skillnader i
känslighet mellan olika filtrerare.
Widdows m.fl. (1979) visade att en ökad grumlighet kan begränsa tillväxten och
spridningen av blåmusslor, antingen genom att begränsa mängden mat som kan
intas eller genom att reducera pumphastigheten och därmed reducera tillgången till
syre. Även havsborstmasken Lanice conchilega, som är en fastsittande och icke selektivt filtrerare, visade en kraftig minskning då den täcktes av gyttjiga
muddersediment från den årliga muddringen av Bremerhafen hamn (Witt m.fl.,
2004).
Ökad grumlighet leder till ljusreduktion som kan ha negativ inverkan på
ljusberoende organismer såsom växtplankton, ålgräs och rovdjur som är beroende
av sin syn för jakt, t.ex. fisk (Essink, 1999). Effekterna av ökad grumlighet är
däremot lokala och temporära och har därför enligt Essink (1999) liten effekt på
t.ex. den totala primärproduktionen av växtplankton). I studier av mängden fisk vid
dumpningsplatser i Belgien och Tyskland (Lauwaert m.fl., 2004 och Bundesanstalt
für Gewässerkunde, 2001 citerad i OSPAR, 2008) syntes ingen negativ effekt på
kvantiteten fisk.

4.1.5 Ökad mängd suspenderade partiklar
Ökad koncentration av suspenderade partiklar (Suspended particulate matter, SPM)
anses ofta orsaka negativa effekter bland filtrerare (t.ex. musslor och hoppkräftor)
och tillväxten av musslor anses kunna minska när SPM-koncentrationer överstiger
250mg/l (Widdows et al., 1979). Essink (1999) föreslår också att fiskgälars
funktion kan påverkas av igensättning vid ökade halter av suspenderade partiklar.
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Tabell 4 Möjliga effekter på organismer på grund av ökad grumlighet.

Art

Phytoplankton

Effekt p.g.a.
grumlighet
Minskat ljus

Effekt på art

Referens

Lokal och kortsiktig
minskning av
fotosyntes för
växtplankton, men
ingen signifikant

Essink
(1999)

effekt på den totala
primärproduktionen
Ålgräs

Blåmussla

Minskad ljusinstrålning

Försämrade

Essink

genom vattnet

tillväxtförutsättningar

(1999)

Minskade möjligheter
för föda

Widdows
Minskad tillväxt

Minskad

et al.
(1979)

syretillgänglighet
Fisk

Minskade ljusintensitet

(varierar mellan

Ändrad spektral

hitta byten och fly på

arter)

sammansättning och

grund av minskad sikt

Minskad möjlighet att

Essink
(1999)

polariseringsmönster

Enligt OSPAR (2008) har de faktiska effekterna på marina organismer orsakade av
ökade SPM-koncentrationer från dumpning inte undersökts i den vetenskapliga
litteraturen utan snarar effekterna från ökad grumling. Vissa studier har dock
undersökt förändringen i SPM-koncentration orsakad av dumpning av muddrade,
finkorniga material.
Både Bundesanstalt für Gewässerkunde (2001 citerade i OSPAR 2008) och de
Jonge och de Jong (2002) fann ökade SPM-koncentrationer på grund av
resuspension av deponerat material i floden Ems estuarium i nordvästra Tyskland,
samt i inloppskanaler för tidvatten i Vadehavet längs med den Tyska västkusten.
Bundesanstalt für Gewässerkunde (2001 citerad i OSPAR 2008) påpekade att
energin i Ems mynning leder till naturligt höga SPM-koncentrationer och att
dumpat sediment endast leder till ökade SPM-koncentrationer under en kort
tidsperiod och är inte permanent. De hittade heller inte några negativa effekter på
förekomsten av fisk. Dronkers (2007 citerad i OSPAR 2008) drar slutsatsen att
SPM-förändringar vid dumpning av muddermassor i en konstgjord bassäng i
Rotterdams hamn, inte är tillräckligt stora för att vara mätbara.
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4.1.6 Spridning till andra platser
Flera studier har visat att deponering av sediment ofta sprids från
dumpningsplatsen (Zimmerman m.fl., 2003). Spridning av sediment sker under
själva dumpningen och kan fortgå om transport- eller erosionsförhållanden i vattnet
på dumpningsplatsen förekommer snarare än ackumulationsförhållanden (Hammar
m.fl., 2009).
Sjöfartsverket (2004) fann att lerpartiklar på en dumpningsplats spridits i
strömmarnas riktning. I samma studie fann man också en spridning av
lerpartiklarna längs bottenstrukturen i Göta älvs mynning. Hammar m.fl. (2009)
och Zimmerman m.fl. (2003) har funnit resultat som tyder på spridning av
finkorniga sediment korta sträckor i lugna vatten, d.v.s. några hundratals meter,
medan partiklarna i turbulent vatten kan transporteras flera kilometer från
dumpningsplatsen (Mikelsen & Pejrup 2000, Je m.fl., 2007).
Fredette och French (2004) från US Army Corps of Engineers hävdar att 35 års
övervakning och forskning har visat att muddermassor som deponerats på lämpliga
platser kommer att stanna där de har dumpats, samt att sedimentförluster på kort
sikt endast är 1-5 % av den totala mängd sediment som avsattes. Dessutom sägs de
allvarliga negativa effekterna av dumpningen vara kortsiktiga samt att de direkta
effekterna stannar i närheten av området, det vill säga sträcker sig endast ett par
hundra meter ifrån dumpningsplatsen (Fredette och French, 2004)
Internationellt är dumpning i grunt vatten vanligt (Hammar m.fl., 2009). Eftersom
många av dessa dumpningsplatser är lokaliserade i grunda, hydrodynamiska
miljöer med hög energi (Essink, 1999; Roberts och Forrest, 1999; Stronkhorst
m.fl., 2003) kan en stor del av sedimentet transporteras till andra platser, vilket gör
återhämtningen snabbare på dumpningsplatsen men leder till negativa effekter i
andra områden. I Sverige rekommenderar myndigheterna att dumpning av
muddermassor antingen deponeras på djupa ackumulationsbottnar för att minska
risken för spridning, eller deponeras på land (Hammar m.fl., 2009).
Enligt Stronkhorst (2003) transporteras större delen av siltiga sediment som
dumpas vid en grund dumpningslats i närheten av utloppet för Rhen och Meuse
med vindar och tidvatten till exempelvis Vadehavet, som är ett stort
naturskyddsområde.

4.1.7 Negativa effekter på nyckelarter
Om strukturbildande arter (d.v.s. arter som är viktiga för samhällsstrukturen, dess
integritet och artrikedomen) är känsliga för fysiska störningar från dumpning av
sediment, leder detta enligt Witt m.fl. (2004) till allvarliga konsekvenser för
samhället. Det kan också leda till störningar på högre nivåer. Exempel på
nyckelarter som ger livsmiljö för makrofaunan är blåmussla (Mytilus edulis) och
havsborstmask (Lanice conchilega) (Witt m.fl., 2013).
Witt m.fl. (2004) jämförde bottenfauna i ett dumpningsområde för hamnsediment
med en referensplats. De fann att blåmusslor (Mytilus edulis) och havsborstmaskar
(Lanice conchilega), samt tillhörande fauna, inte fanns vid dumpningsplatsen men
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var närvarande vid referensplatsen. Dessa två arter kan betraktas som indikatorarter
då de både är känsliga för dumpning och har en långsam återhämtning (Witt m.fl.,
2004). Exempel på en organism som livnär sig på blåmussla är vanlig sjöstjärna
(Asteria rubens). Havsnejlika (Metridium senile) och havsanemon (Sagaritia
troglydytes) var mindre riklig vid dumpningsplatsen. Båda är fastsittande filtrerare.

4.1.8 Kemiska störningar
Muddermassor, framför allt från hamnar, kan innehålla föroreningar som riskerar
att frigöras i vattnet. Dessa kan tas upp av växter och djur och orsaka toxiska
effekter på organismerna. OSPAR-konventionen (1992) kräver att de
beslutstagande parterna vidtar alla tänkbara åtgärder för att eliminera
föroreningsspridning genom dumpning (artikel 4).
Eftersom avtalsparterna definierar sina egna åtgärdsnivåer för föroreningar varierar
dessa kraftigt mellan länderna, och ingen utvärdering om huruvida denna skillnad
är acceptabel har genomförts (OSPAR, 2008). Enligt OSPAR (2008) finns
åtgärdsnivåer dessutom endast för ett begränsat antal föroreningar (OSPAR, 2008).
Även om det dumpade sedimentet inte är syrefritt i sig, kan en stor inverkan på
dumpningsplatsen uppstå. De bottenlevande djuren upplever ofta syrebrist på grund
av övertäckning, förutsatt att de inte lyckas fly i tid (Essink, 1999; Powilleit m.fl.,
2009). Enligt Theede m.fl. (1973) är de blötdjur som är mest känsliga för
syrefattiga förhållanden i Nordsjöregionen strandsnäcka (Littorina saxatilis) och
hjärtmussla (Cardium edule).
Också rena muddermassor kan orsaka kemiska störningar (t.ex. i redoxpotential),
dock är omfattningen av detta inte speciellt känd. Resultaten från studier inom
detta område är varierande och inte övertygande. Enligt Essink (1999) kan ett lager
som är 1 m tjockt ändra redoxpotentialen i tidigare ytskikt och leda till syrebrist
och sulfidproduktion. Bolam och Whomersley (2005) fann en signifikant ökad
redoxpotential i ett sedimentdjup på 1 cm i en av tre dumpningsplatser, men ingen
mätbar effekt på biota noterades. Vid 4 cm djup fanns ett negativt samband mellan
redoxpotential och totalt antal individer.

4.1.9 Tillförsel av näringsämnen
Muddermassor med en relativt hög halt av organiskt material kan fungera som
näringstillförsel till bottenlevande organismer. Detta kan resultera i en ökning av
opportunistiska arter, till exempel maskar, vid dumpningsplatsen och det kan också
leda till en förändring av den bentiska samhällsstrukturen (OSPAR, 2008).
Leror har stor ytarea med negativa laddningar och attraherar därför positivt laddade
joner, såsom näringsämnena kalcium, magnesium och kalium men också andra
metallföreningar. Denna förmåga kallas katjonbyteskapacitet. Leror har mycket
större katjonbyteskapacitet än sandiga sediment. I havsmiljön är det främst
tillgången på näringsämnena kväve, fosfor, kisel och järn som begränsar
algblomning inte de ovan beskrivna näringsämnena som binds till lerpartiklarna.
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Innehållet av organiskt material i glaciallera är lågt och den kemiska
sammansättningen av illit lera (vilket är ett vanligt lermineral i glaciallera i
Göteborg) innefattar inte kväve och fosfor. Tillförsel av näringsämnen bedöms
därför inte vara en betydande miljöaspekt vid dumpning av glaciala leror.

4.1.10 Effekter på marin flora och fauna
Effekterna orsakade av dumpning av muddermassor är mest allvarliga för bentisk
fauna och vegetation. I tabell 5 på nästa sida summeras miljöeffekterna på marin
fauna och vegetation.
Tabell 5 Effekter på bentisk fauna, vegetation, fisk, växtplankton och djurplankton (Data
från Hammar m.fl., 2009)

Biota

–Huvudaspekt – Effekt

Bentisk

Ökad sedimentation, grumlighet, förändringar i sedimentstruktur och morfologi,

fauna

näringstillförsel etc. – Förlust av organismer, arter och samhällen.

Vegetation

Övertäckning av vegetation – Förlust av vegetation
Okad turbiditet – Minskad fotosyntes (ingen significant effect)

Fisk

Förändring i havsbottenstruktur – Minskad överlevnad för ägg och larver
Ökad grumlighet – Partiklar på gälar och membrane (undvikande beteende),
minskad möjlighet för visuella predatorer att se sitt byte.
Minskad vegetation – Förlust av habitat
Minskad bentisk fauna – Minskad födotillgång
Ökad sedimentation – Förlust eller förstörelse av yngel eller födoplatser

Växtplankton

Ökad grumlighet – Minskad fotosyntes (ingen significant effekt på primärproduktion)

Djurplankton

Ökad grumlighet – Störningar på filtreringsorgan, minskad födotillgång (inga
signifikanta effekter)
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Områden som påverkas av effekterna från
dumpning

Det område som påverkas av dumpning av muddermassor beskrivs i ett antal
studier sträcka sig utanför själva dumpningsplatsen. I flera studier rapporteras
påverkan på bottenlevande organismer sträcka sig 1-2 km från dumpningsplatsen,
t.ex. 1-2 km (Stronkhorst m.fl., 2003); 1,5 km Zimmerman m.fl. (2003), och 1 km
(Leuch och Nehring citerade i OSPAR, 2008), medan Fredette och French (2004)
redovisar en zon på endast ett par hundra meter.
Storleken på detta område anses vara väldigt platsspecifika, och påverkas av
strömmar, djup, bottentyp, väder, hanteringsmetod (OSPAR, 2008) och typ av
massor.
Enligt Stronkhorst m.fl. (2003) förvann många av de arter (d.v.s. C. crangon, C.
allmanni, L. holsatus, Thia scutellata, och A. rubens) som var vanliga före
dumpningen av muddermassor i Rotterdams hamn, från en zon på 1 km från
dumpningsplatsen. Dessa sediment var något till måttligt förorenade och minskade
mediankornstorleken från >300 nm till <200 nm på dumpningsplatsen.

4.3

Återhämtnings- och omställningstid efter
dumpning

Den vetenskapliga litteraturen visar att det finns stora variationer i återhämtningstid
(eller omställningstid) mellan de olika studierna, samt att återhämtningen beror på
många olika faktorer. Det går därför inte att göra generaliseringar.
I många fall sker effekterna på det bentiska samhället på, eller i närheten av
dumpningsplatsen. De flesta effekterna är temporära men långvariga effekter på
makrofaunabiomassa har rapporterats (flera referenser citerade i van der Wal m.fl.,
2011).
Återhämtningstider för bottendjur på dumpningsplatser i kustmiljöer har granskats
av Bolam och Reese (2003). De fann att återhämtningstiden beror på hur anpassade
organismerna är till stress, och är korrelerad till graden av den naturliga fysiska
störningen (såsom störningar från vågor och tidvattenströmmar). Vanligen är
graden av störning högre i grundare områden. Återhämtningstiden för naturligt
stressade miljöer (t.ex. grunda flodmynningar) ligger ofta inom 9 månader, medan
tiden för återhämtning i ostörda marina miljöer vanligtvis hamnar mellan 1-4 år
(Bolam och Reese, 2003). Skillnader mellan saltvattensmiljöer och miljöer i bräckt
vatten påträffades också, med en något snabbare återhämtningstakt i det bräckta
vattnet (1-9 månader för grunda platser och upp till 2 år för djupare platser) (Bolam
och Reese, 2003 ).
Återhämtningen samband med långvarig och återkommande dumpning av stora
mängder muddermassor från hamnen i Rotterdam studerades av Stronkhorst m.fl.
(2003). Dumpningsplatsen (Norra siten) är en grund, hydrodynamisk miljö med
hög energi i Nordsjön. Tidvatten och vind transporterade större delen av sedimentet
norrut. Dumpningsplatsen har använts sedan 1960-talet och under många år

http://projects.cowiportal.com/ps/A047813/Documents/3 Project documents/Förstudie hantering av schaktmassor till havs/1.0_Dumpning av land- och muddermassor till
havs.docx

28

DUMPNING AV LAND- OCH MUDDERMASSOR TILL HAVS

dumpades 15 – 18 miljoner m³ muddrad sand och silt årligen fram till 1996. Ett år
efter att dumpningen hade avslutats observerades en signifikant ökning av såväl
artrikedom som förekomst av bottendjur. Den totala ökningen kunde då korreleras
till en minskning av finkorniga sediment på bottnarna inom området från 40 % till
5 %. Denna snabba återkolonisering och omfördelning av de fina sedimentlagren
till andra områden, var enligt Stronkhorst m.fl. (2004) orsakad av dynamisk
transport längs havsbotten i den grunda och energirika miljön. Stronkhorst m.fl.
(2004) uppger att det troligtvis kommer att ta ytterligare några år innan det bentiska
samhället har återhämtat sig helt. Snabb återkolonisering är typiskt för dynamiska
kustområden och har rapporterats i flera studier (t.ex. Essink, 1999 ; Roberts och
Forrest, 1999; Stronkhorst m.fl., 2003; Witt et al, 2004).
Vid deponier där dumpning sker kontinuerligt under en längre tidsperiod (d.v.s.
upprepade störningar) sker ingen fullständig återhämtning och kan exempelvis leda
till en miljö utan ryggradslösa djur (Witt m.fl., 2004; hänvisningar i OSPAR
(2008): McCall, 1977; Rhoads m.fl., 1978, och Leuch och Nehring, 1996 ).

4.4

Positiva miljöaspekter relaterade till
dumpning

Det finns några möjligheter att använda muddrade sediment i havsmiljön på ett sätt
som kan skapa en del fördelar för miljön istället för att enbart påverka miljön
negativt. Exempel på positiv användning av muddrade sediment är: skapande av
nya livsmiljöer, förstärkning (t.ex. som översvämnings- och kustskydd), samt
restaurering. De konsekvenser som orsakas av dessa användningsområden är
däremot fortfarande under utredning (OSPAR, 2008).
Antropogent (mänskligt) orsakade gropar (från utgrävning eller muddring) i
flodmynningar har visat sig kunna resultera i syrefria och syrefattiga förhållanden.
Detta sker på grund av förändrad strömhastighet och strömriktning. Polis (1974
citerad i Reine m.fl., 2013) visar att breda och grunda gropar ofta har bättre
syreförhållanden än djupa gropar med skarpa kanter eftersom vattenomblandningen
är bättre. Syrefattiga förhållanden minskar förutsättningarna för många levande
organismer och livsmiljöer. Däremot anses vissa av dessa gropar kunna främja
juvenila stadier av vissa fiskarter. Utfyllnad av gropar i flodmynningar med lera
och fina sediment leder till ökade syrenivåer och därför förbättrade förutsättningar
för bottenfauna. En studie av Reine m.fl. (2013) som utförts i den nedre viken av
New York hamn, förespråkar att groparna fylls till hälften både för att återställa de
bentiska och ekologiska livsmiljöerna och för att behålla de positiva effekterna av
gropar för juvenil fisk.
De ekologiska fördelarna med dumpning av ren sand nära eroderings- och
tidvattensområden i Westerscheldes mynning (Nederländerna) studerades i ett
experiment av Van der Wal m.fl. (2011). Denna förändring av botten ansågs kunna
skapa en mer effektiv strömfördelning mellan ebb och flod (och därmed minska
behovet av muddring) samt förbättra det mycket grunda habitatet för makrofaunan.
Emellertid skapades inget förbättrat habitat för den bentiska makrofaunan, något
som enligt Van der Wal m.fl. (2011) kan ha berott på den dynamiska miljön där
makrofaunasamhället var dåligt utvecklat.
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Användningen av muddrad sand för att höja strandens näringshalt och förstärka
kustlandskapet och därmed skapa miljövinster studerades av Silveira m.fl. (2013).
Detta projekt, som innebar att muddrad sand lades längs med strandlinjen,
betraktades som framgångsrik och resulterade i ett område för sanddynstillväxt och
utveckling, förbättrade potentiella häckningsområden och livsmiljöer för
vadarfåglar, samt ökade ytan för rekreationsändamål (Silveira m.fl., 2013).

4.5

Faktorer som styr omfattningen av effekter

Effekterna av dumpning till havs är svåra att mäta och beror på en komplex
samverkan mellan flera olika faktorer. Exempel på sådana faktorer är (Van Dolah,
1984; Essink, 1999, Van der Wal, 2011; Bortman, 2003, flera referenser citerade i
OSPAR, 2008):

›

Egenskaper hos materialet (t.ex. materialtyp, fysikaliska och kemiska
egenskaper, kornstorlek)

›

Mängden deponerat material (d.v.s. täckt yta och tjocklek på lager)

›

Metod för dumpning

›

Dumpningshastighet och frekvens (deponeringstid)

›

Platsspecifika egenskaper (t.ex. vattendjup, strömmar/turbulens,
vattenpelarens densitetsstruktur)

›

Rådande väder vid dumpningstillfället

›

Årstid – d.v.s. tiden på året då massorna dumpas

›

Omgivningstemperatur

›

Bottensamhällets sammansättning vid dumpningsplatsen

De faktiska effekterna på marina ekosystem vid dumpning av sediment är
platsspecifika och hydrografiska förhållanden och ekologisk status samt detaljerad
information om dumpningsaktiviteten (t.ex. läge, tidpunkt, kvantitet, frekvens och
typ av material) måste ingå i varje bedömning av dumpning av massor enligt
Bolam et al. (2006) .

4.6

Åtgärder som minimerar effekterna från
dumpning

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att minska de negativa effekterna av
dumpning av muddermassor. Flera av dessa är platsspecifika och det är därför
viktigt att hanteringen av massorna anpassas till den specifika dumpningsplatsen
och att eventuella miljöeffekter av dumpningen utvärderas i varje enskilt
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dumpningsprojekt (OSPAR, 2008). Påverkan från dumpning av muddersediment
kan minimeras genom att (OSPAR, 2008; Essink 1999):

›

Det muddrade sedimentets egenskaper liknar bottensedimentets egenskaper
dumpningsplatsen.

›

Det muddrade sedimentet är fritt från föroreningar.

›

Dumpningen anpassas till de naturliga processerna på platsen (t.ex.
sedimentationshastighet och makrofaunans känslighet för naturliga
platsspecifika processer).

›

Dumpningen sker som ett antal grunda lager av sediment över
dumpningsplatsen, så att rörlig makrofauna har tid och möjlighet att migrera
uppåt.

›

Dumpningen sker under den tid på året då effekterna är minimala.

›

Havsbottnar som är fattiga på bentiskt liv väljs.

Om dumpning sker under sommaren eller våren leder ökad grumlighet i vattnet till
minskad produktivitet av växtplankton, enligt Essink (1999), och kan ha en negativ
effekt på visuella predatorer (fiskar och fåglar). Om dumpningen istället sker under
vintern när kyla och lägre aktivitet råder, påverkas inte produktiviteten hos
växtplankton, däremot minskar chanserna för makrofauna att gräva sig upp genom
sedimentet eftersom de under denna period befinner sig i vila. Dumpning under
hösten föreslås både av Essink (1999) och Van Dolah m.fl. (1984) som den bästa
tiden för dumpning eftersom det då finns en möjlighet för makrofauna att undslippa
övertäckning. Dessutom är den naturliga produktiviteten, aktiviteten hos
zooplankton och efterfrågan på föda hos filtrerare är låg (Essink, 1999). I de flesta
fall bestäms plats och tid för dumpning huvudsakligen av ekonomiska skäl, till
exempel kostnaden för transport av muddermassor samt risken för spridning av
dumpade massor tillbaka till muddringsplatsen (OSPAR, 2009).
Det finns två alternativa strategier som används för att minska effekterna från
dumpning (Robert och Forrest, 1999):

›

"Ackumulera och koncentrera" – d.v.s. deponering i djupa och lågenergirika
miljöer där dumpade sediment bildar bankar och stannar inom ett relativt
begränsat område.

›

"Sprid och späd ut" – d.v.s. deponering i grunda och energirika miljöer där
dumpade sediment eroderas och sprids som ett tunt lager över ett stort område.

Van Dolah m.fl. (1984) använder "Sprid och späd ut"-strategin för att visa hur
effekterna av dumpning på bottenlevande ryggradslösa djur kan sänkas. Genom att
släppa materialet vid ytan, ökar spridningen av sedimentet och därmed tunnas
sedimentets tjocklek ut vid havsbotten. Genom att dumpa sedimentet på en plats
med starka havsströmmar sprids det ut och ökar möjligheterna för de bentiska
ryggradslösa djuren att undkomma övertäckning och återkoloniseringstiden
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minskar. Finare sedimentfraktioner sprids lättare och i större utsträckning än större
sedimentfraktioner (t.ex. sand). Med denna strategi tas dock ingen hänsyn till
påverkan på de områden som är mottagare för dessa sedimentfraktioner.

4.7

Exempel på internationella erfarenheter av
dumpning av fina material

Dumpningsplatser är oftast belägna i flodmynningar, kust- eller strandnära
områden nära muddringsplatserna (d.v.s. hamnar och farleder) (OSPAR, 2009).
Ett antal dumpningsplatser för muddersediment där storskalig dumpning har skett
finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen. Exempel på dessa visas i Tabell 6
på nästa sida. I flera fall har samma plats använts i många år.
Fler exempel på dumpningsplatser som har beskrivits i både vetenskapliga
tidskriftsartiklar, myndighetsrapporter och andra rapporter för OSPAR-området
återfinns i bilaga 1-5 i OSPAR-kommissionens (2008) litteraturstudie.
Tabell 6 Exempel på dumpningsplatser för muddrade sediment som rapporterats i den
vetenskapliga litteraturen.

Plats

Platsbeskrivning

Material typ

Storlek

Period

Referens

1999-2002

Zimmerman

(m³ eller
ton)
7 km från

Gammal

Muddrade

20 miljoner

Charleston

dumpningsplats

sediment

(6.4 km²)

Harbour, South
Carolina, USA

m-fl., 2003

(finkornigt
Vattendjup: 13 m

material med
mycket

Finkornig sand

silt/lera) från
Charleston

Tidvatten, vind-

Harbour

och

Weser

densitetsdrivna

Låga halter av

strömmar

föroreningar

Vattendjup 16 m

Gyttjigt mjukt

550000 m³

Från 1960-

Witt m.fl.,

siltigt sediment

/år de

talet

2004

med en hög

senaste

andel organiskt

åren

estuarium,
Tyskland

Fin sand och silt
Starka

material från

tidvattenströmmar

Bremerhaven

(eroderar de flesta
dumpade

Ingen

sediment)

information om
föroreningar

Brackvatten zon
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Nordsjön,

Site North:

Nederländerna

Muddermassor

Site North:

Site North:

Stronkhorst

(sand och

15-18

1960s-

m.fl., 2003

1996

– två

Gammal

marin silt) från

miljoner

dumpnings-

dumpningsplats

hamnen i

m³ /år

platser

Rotterdam
Vattendjup 10-12
m

1996: 8.1
Lätt till måttligt

miljoner

kontaminerad

m³

Hög energisk
hydrodynamisk
miljö (siltiga
sediment
transporteras
norrut).
Site Northwest:

Site

Site

Vattendjup: 20-22

Northwest:

Northwest:

m

8.2

1996-1997

miljoner
Mindre energisk

m³

miljö än norra
platsen
Kornstorlek >300
μm
Tasman Bay,

Gammal

Muddrat

50000

1980 talet-

Roberts och

New Zeeland

dumpningsplats

sediment from

m³/år

1999

Forrest,

Port Nelson

(dumpat

(spridning ytlig
plats)

Vattendjup: > 5-10
m
Muddrade

1999

material
Varierande

sprids tunt

grad av

över ett

kontaminering

stort

sediment eroderas

område)

av vindvågor och
havssvall.
Cleveland Bay,

Relativt ny

Sediment från

295000

Storbritannien

dumpningsplats

konstruktion

ton/år

(kustnära och
till havs)

och underhåll
Vattendjup: 11-17

av två kanaler

m (18 km ²)

(grusig, lerig

1993-2004

Cruz-Motta
och Collins,
2004

sand)
Öppet vatten, där
70 % av det

Tungmetall-

dumpade

halter inom

materialet behålls

bakgrundsnivåer
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Skillnader mellan dumpning av utgrävd glacial och
postglacial lera och dumpning av recenta sediment

Leran i Göteborg består av sensitiv lera och ibland även mycket sensitiv lera, s.k.
kvicklera. Kvicklera har en tendens att ändra form från ett relativt styvt tillstånd till
en flytande massa vid störning, och är bl.a. sammansatt av lermineralet illit som är
ett icke-expanderande lermineral.
Det finns vissa skillnader mellan egenskaperna hos utgrävd glacial- och postglacial
lera, framförallt kvicklera, och recenta (nutida) sediment från muddring. Dessa är
framförallt kornstorlek, innehåll av organiskt material och föroreningshalter. Dessa
visas för exemplet kvicklera i Tabell 7.
Maurer m.fl. (1982) såg en skillnad hos migrerande havsborstmaskar (Scoloplos
fragilis & Nereis Succinea) då sandiga sediment dumpades jämfört med siltig lera.
På grund av snabb sedimentation av de sandiga sedimenten påverkades djuren
direkt, men migrationen ökade med tiden. När det dumpade sedimentet bestod av
siltig lera var situationen omvänd. Sedimenteringen av det dumpade materialet
skedde långsammare och djuren fick därmed mer tid på sig att ta sig upp genom
sedimenten. När det finkorniga sedimentet väl hade lagt sig minskade migrationen
hos djuren.
Vid laboratorieförsök, fastställde Maurer m.fl. (1982) att den procentuella
migrationen var högre i sand än i finkornigt sediment. Havsborstmaskarna klarade
av tjockare lager av sand än siltig lera.
Information om faktiska spridningshastigheter för dumpad glacial och postglacial
lera i marina miljöer har inte hittats. Däremot har spridning av recenta sediment
från dumpning, som transporterats med havsströmmar uppmärksammats i flera
studier (t.ex. Mikelsen & Pejrup, 2000; Zimmerman m.fl., 2003; Je m.fl., 2007). De
glaciala och postglaicala lerpartiklarna har en mycket fin struktur och kan därför
lätt transporteras med havsströmmar (Je m.fl., 2007 ).
I lugna vatten kan lerpartiklar transporteras hundratals meter, medan i mer
turbulent vatten och ökade flöden kan flytta lerpartiklar ca 2 km (Mikelsen &
Pejrup, 2000), dock är spridningen mycket platsspecifik.
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Tabell 7 Skillnader mellan kvicklera och muddrade hamnsediment.

Sediment

Egenskaper

Halt av

Förorenings

organiskt

grad

Referens

material
Kvicklera

Illit

(Glaciallera
SW Sverige)

(ickeexpanderande

Väldigt låg

Låg

Andersson-Sköld m.fl.,
2005

lermineral)
Finkornig
Muddrade

Blandad lera, silt,

recenta
sediment

sand

(nyligen
ackumulerat)

Finkornig

Hög

Medel till

T.ex. Doni m.fl., 2013;

Hög

Sturve m.fl., 2005; Hamer
m.fl., 2003

Dumpning av utgrävd glaciallera (från land) har inte hittats i den vetenskapliga
litteraturen, men en studie utförd av Sjöfartsverket (2004) utredde de miljömässiga
effekterna från dumpning av 12 miljoner m3 muddrad glaciallera på
dumpningsplatsen SSV Vinga, i Göta älvs mynning. Sjöfartsverket (2004) fann att
sedimentspridning av leran följde både bottentopografin och havsströmmarna upp
till maximalt 1,5 km från dumpningsplatsen. Havsborstmaskar, musslor och kräftor
återkoloniserade området inom 6 månader efter det att dumpningen avslutats och
inga negativa effekter hittades på filtrerande organismer (t.ex. läderkoraller och
bladmossdjur). Mer känsliga arter däremot, med naturlig fluktuation i
individförekomst, uppvisade minskad densitet (t.ex. sjöpungar, ormstjärnor,
havsnejlikor).
De geologiska förutsättningarna är ofta likartade i Sverige och Norge. Till exempel
finns mycket fina lermaterial och stora kvickleraområden såväl i Norge som i
Sverige. I Norge har ett flertal dumpningar skett men inga av dessa har emellertid,
enligt tillgänglig information, varit av rent, finfördelat material (Konieczny M.
2013; Konieczny M., personlig kontakt 2014-01-09). För att bekräfta detta
kontaktades COWI Norge som istället hänvisade till utredningar som har gjorts i
USA (Soldal, personlig kontakt 2013-12-23). Dessa exempel beskrivs kort nedan.

4.7.2 New York Bight Dumpningsplats
USEPA (United States Environmental Protection Agency) har gjort en utredning
där de miljömässiga effekterna och riskerna av att dumpa röd lera på havsbotten
studerades. Röd lera är en vanligt förekommande lera USA är lera som innehåller
kalcium och få (<10%) vittringsbenägna mineraler Dumpningsplatsen var belägen
på den inre kontinentalsockeln av New York Bight, ungefär 12 km ut från USAs
östkust på öppet vatten i Atlanten i ett energirikt område (mycket strömmar, vindar
vågor etc.) (Stern, personlig kontakt 2013-12-23). Den röda leran muddrades år
1997 vid Newark Bay i New Jersey, som är ett område med hög
föroreningsbelastning och annan mänsklig påverkan då det är den tredje största
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hamnen i USA. Det förorenade sedimentet placerades i en slutförvaringsanläggning
och den rena/mindre förorenade röda leran dumpades till havs vid New York Bight
(Stern, personlig kontakt 2013-12-23). Innan den röda leran kunde dumpas
genomfördes analyser av bioackumulation i marina organismer och toxicitet i
sedimentet (USEPA 1999).
Leran skulle uppfylla följande kriterier för att den skulle klassas som miljömässigt
acceptabel att dumpa till havs:

›

Den flytande fasen av sedimentet fick inte innehålla några ämnen som är
listade i framtagna kriterier för vattenkvaliteten på marint vatten i USA efter
initial blandning

›

Den suspenderade partikelfasen och den fasta fasen av sedimentet fick inte
uppvisa någon betydande ökad dödlighet av bottenlevande organismer vid
dumpningsplatsen (USEPA 1999).

Utredningen som gjordes inför dumpningen visade att leran uppfyllde dessa
kriterier. Föroreningshalten i vattenfasen av sedimentet överskred inte de marina
vattenkvalitetskriterierna efter initial blandning. Den suspenderade partikelfasen
resulterade inte i någon betydande dödlighet av de testade marina organismerna i
labbet. De organismer som testades var fisk (Menidia beryllina), räka (Mysidopsis
bahia) och mussla (Mytilus sp). Dessutom uppkom den suspenderade partikelfasen
enbart en kort tid och orsakade inga betydande negativa effekter. Resultatet från
tester på den fasta fasen indikerade att denna fas inte orsakade betydande dödlighet
och därmed uppfyllde kriterierna för toxicitet samt bioackumulation.
Bioackumulering testades i mask (Nereis virens) och mussla (Macoma nasuta) för
föroreningar som metaller, bekämpningsmedel, PCB, dioxiner och PAHer.
Värdena jämfördes sedan med värden från en referensplats med rena, sandiga
sediment belägen i närheten av dumpningsplatsen vid New York Bight (USEPA
1999).
Generellt visade resultatet från den studie som redovisas i USEPA rapporten att
dumpning av den röda leran skulle kunna förbättra bottenmiljön på
dumpningsplatsen eftersom det befintliga sedimentet visade sig vara akut toxiskt
för känsliga marina organismer i laboratorietesterna. När det befintliga sedimentet
på dumpningsplatsen täcktes med den röda leran innebar detta en minskad toxicitet
i det ytliga sedimentet från oacceptabel till acceptabel nivå.
Efter denna utvärdering dumpades 1 miljon m3 röd lera på dumpningsplatsen vid
New York Bight år 1997 (USEPA 1999).

4.7.3 Uppföljning av dumpningen vid New York Bight
Även om omfattande undersökningar hade utförts av USEPA redan innan
dumpning av leran skedde, fanns det fortfarande en osäkerhet om den röda lerans
förmåga att tillhandahålla lämpliga livsmiljöer för bottenlevande organismer.
Organismerna skulle kunna ha problem med att återkolonisera i den kompakta och
näringsfattiga leran. På grund av denna osäkerhet utfördes uppföljande studier vid
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dumpningsplatsen, år 1998 och 2002, i syfte att utvärdera de bottenlevande
organismer förmåga att återkolonisera på havsbotten efter dumpning av röd lera
(Valente 2006).
I undersökningarna ingick sedimentprofilbilder, s.k. SPI, fotografering av
ytsedimentet och taxonomiska analyser av bottenfaunan för att kunna karakterisera
fysiska och biologiska förhållanden över ytan på den röda leran. Resultatet
jämfördes sedan med förhållanden vid angränsande referensområden.
Sedimentprofilbilder är en kostnadseffektiv metod för att kartlägga den fysiska
fördelningen, syresättning, erosion och vittring samt för omedelbar bedömning av
de bottenlevande organismernas respons och återhämtning över tid (Valente 2006).
Prover samlades in två gånger, 1998 och 2002, i tre områden i den del av
dumpningsplatsen, den nordöstra kvadranten, där huvudsakligen all röd lera
deponerats. Prover samlades också in från en ett annat område, den norra delen av
dumpningsplatsen där konventionella, leriga muddermassor hade placerats
samtidigt som den röda leran (Valente 2006). Denna plats, som dessutom hade
studerats tidigare, var därför lämplig som referensplats. Båda materialen var
godkända för dumpning till havs. Jämförelsen indikerade att bottenfaunan kunde
kolonisera sig snabbare i de konventionella muddermassorna än i den kompakta
röda leran. Prover samlades dessutom in i ett referensområde som låg 3,2 km
sydväst om dumpningsplatsen, på en plats med naturligt förekommande sandbotten
som var känd att vara opåverkad av dumpning (Valente 2006).
Sedimentprofilbilder tagna år 1998 avslöjade en stor mängd av intakta klumpar i
den röda leran och en hög förekomst av olika sedimentgrävare och megafauna. Den
stora mängd klumpar skulle kunna förklaras av sedimentgrävarnas och
megafaunans förmåga att skapa halvpermanenta hålor/tunnlar i den
sammanhängande leran. Klumparna skulle även kunna förklaras av den höga
strukturella komplexiteten i sedimentet (Valente 2006). Fyra år senare, år 2002
hade förutsättningarna förändrats. Bilderna visade på en jämnare och mer
heterogen struktur på ytan av den röda leran. Dessutom hade de sammanhängande
klumparna försvunnit. Strukturförändring av den röda leran kan i huvudsak
förklaras av organismernas förmåga att gräva ner sig och skapa tunnlar,
tillsammans med den utjämnande effekten som kontinuerliga bottenströmmar kan
ge. En annan betydande faktor var troligtvis ansamlingen av slam, sand och
organiskt material i utrymmet mellan klumparna som jämnade ut materialet
(Valente 2006).
Vid provtagningsplatserna av den röda leran, men även vid provtagningsplatserna
där de konventionella muddermassorna hade blivit placerade, visade
sedimentprofilbilderna från 1998 på en mycket begränsad mängd bentisk fauna.
Styvheten och den låga halten av organiskt kol i lerorna begränsade förmodligen
organismernas förmåga att skaffa föda i sedimentet och begränsade deras förmåga
att gräva ner sig i sedimentet. Vid undersökningen år 2002 hade detta dock
förändrats. Sedimentet vid provtagningsplatserna hade då blivit koloniserade till en
mycket högre grad med en hög individtäthet samt en artrik infauna och epifauna
(Valente 2006). Detta resultat bekräftades av de taxonomiska analyserna av
bottenfaunan som visade en stor mängd infauna med en hög diversitet år 2002. Den
stora mängd infauna var hög både i jämförelse med provtagning år 1998 och
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provtagning vid referensområdet. Det var ingen större skillnad i genomsnittlig
artsammansättning eller artrikedom mellan de tre olika platserna:
dumpningsplatsen för röd lera, området för konventionella muddermassor och
referens platsen år 2002. Det var dock en tydlig skillnad i de geolologiska
förhållandena mellan de tre platserna som förklarades med variationen i
sedimentets struktur och sammansättning: de konventionella muddermassorna med
sitt höga organiska innehåll, den näringsfattiga röda leran samt den rena,
finfördelade sanden vid referensplats (Valente 2006).
Slutsatsen som dras av från författarna till denna studie är att den röda lerans
lämplighet att fungera som livsmiljö för bottenlevande organismer är lika bra som
någon annan havsbotten i närområden. Fem år efter dumpning hade den bentiska
infaunan återkoloniserats i den röda leran med samma genomsnittliga individtäthet
och artrikedom som på referensplatsen (Valente 2006).

4.7.4 Massachusetts Bay
Alla muddringsaktiviteter som utförs i den nordöstra delen av USA, från Eastport
till Connecticut, kontrolleras av den amerikanska arméns ingenjörer i New England
området. Ett program som kallas DAMOS (Disposal Area Monitoring System)
utvecklades 1977 i syfte att övervaka dumpningsplatser på öppet vatten längs
kusten vid New England (SAIC 2002). Massachusetts Bay (MBDS) är en av dessa
platser. MBDS består av ca 4 miljoner m3 sediment från hamnar och
vattenområden längs den Atlantiska kusten vid Massachusetts, som dumpades på
platsen under år 1993-2000. Stora delar av dessa sediment består av blålera (SAIC
2002) som är uppdelad i fem områden (MBDS-A till MBDS-E).
En omfattande övervakningsstudie utfördes på den nordöstra delen av MBDS av
SAIC (Science Applications International Corporation) hösten 2000 (SAIC 2002).
Syftet med denna studie var att utvärdera geologiska förhållanden på havsbotten
där muddermassor dumpats i förhållande till innan dumpning. Syftet var också att
utvärdera hur de bentiska organismerna hade koloniserat sig i de muddermassor
som hade dumpats innan 1999 på två olika områden vid dumpningsplatsen.
Resultatet jämfördes sedan med tre referensplatser i anslutning till
dumpningsplatsen. I studien ingick batymetri och sedimentprofilfotografering för
att kartlägga gradienter av bentiska störningar och övervaka bentiska organismers
förmåga att kolonisera sig i de dumpade massorna (SAIC 2002).
Resultatet från sedimentprofilfotograferingen visade att ytsediment vid
dumpningsplatsen bestod mestadels av brun oxiderad silt över grå,
sammanhängande lera. Denna komposition var väldigt lik referensplatsen även om
grovheten av sedimentet var något högre på referensplatsen (SAIC 2002).
Resultatet visade också att de två dumpningsområdena hade blivit koloniserade av
ett stort antal bentiska organismer med både infauna och epifauna. Dessa
organismer identifierades vid alla mätstationer efter tretton månader efter den sista
dumpningen. Sedimentgrävare och depositionsätare (lever av nedfallande material)
var mer begränsade och upptäcktes enbart vid ungefär hälften av stationerna. En
viss skillnad mellan de två dumpningsområdena uppmärksammades då det var en
större förekomst av sedimentgrävare och depositionsätare vid den äldsta
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dumpningsplatsen (MBDS-B). Detta resultat tyder på att det tar längre tid för
sedimentgrävare och depositionsätare att återkolonisera i sedimentet efter
dumpning (SAIC 2002).
De bentiska livsmiljöerna vid referensplatsen var något bättre än vid
dumpningsplatsen. Detta kan förklaras enligt SAIC (2002) med den höga halten av
blålera i sedimentet. Denna sammanhängande och näringsfattigt leran har en
tendens att sakta ner processen av återkolonisering. Det finns dock potential för
återkolonisering på längre sikt (SAIC 2002).

4.8

Vidare miljö- och hållbarhetsaspekter

Det finns också några studier avseende bredare miljö- och hållbarhetsaspekter av
muddrat sediment. I t.ex. det EU-finansierade projektet "Hållbar hantering av
förorenade sediment" (Sustainable Management of Contaminated Sediments,
SMOCS) undersöktes risker samt för- och nackdelar av olika hanteringsalternativ
av förorenade sediment. Syftet med projektet var att ge underlag och verktyg som
stöd för hållbara muddringsåtgärder runt Östersjön. Projektet resulterade bland
annat i ett dokument med riktlinjer för hantering av förorenade sediment (SMOCS,
2013).
I en av projektrapporterna beskrivs olika verktyg som kan användas för att bedöma
olika aspekter vid hantering av förorenade sediment ur ett hållbarhetsperspektiv
(dvs med hänsyn till miljö, ekonomi och sociala aspekter): "Dredging contaminated
sediments in the Baltic Sea - A guide to sustainability assessment tools" (SMOCS,
2011). Flertalet av dessa verktyg, livscykelanalys (LCA), livscykelkostnader
(LCC), kostnads nytta analyser (KNA), multikriteriaanalyser (MKA) och
miljökonsekvensbedömning användes också i SMOCS-projektet. För
miljökonsekvensbedömningar hänvisas till HELCOM:s riktlinjer och guide,
emedan övriga analyser gjordes inom projektet (LCA, KNA, MKA) för hantering
innefattande stabilisering/solidifiering för nyttjande i hamnkonstruktion och
dumpning på land (SMOCS, 2012). Dumpning till havs ingick inte eftersom
förorenat sediment var i fokus.
I ett tidigare examensarbete av Simon (2008), gjordes dock LCA för tre scenarier
där dumpning till havs ingick: (1) massorna stabiliseras/solidifieras och används
som fyllnadsmaterial i hamnkonstruktionen, (2) massorna deponeras på land,
hamnkonstruktionen byggs med konventionella fyllnadsmaterial (stenkross), (3)
massorna dumpas till havs och hamnkonstruktionen byggs med konventionella
fyllnadsmaterial. Resultaten visar att ingen av de utvärderade scenarierna är det
mest fördelaktiga alternativet ur ett helhetsperspektiv utan olika miljöaspekter
påverkas på olika sätt och i olika omfattning för de olika alternativen.
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Sammanfattning och slutsatser från
internationella studier

Från dessa studier kan slutsatsen dras att dumpning av muddermassor orsakar
fysisk, biologisk och kemisk påverkan på den marina miljön. Vanligtvis är dessa
effekter lokaliserade inom eller nära dumpningsplatsen och flera av effekterna är
temporära och övergående.
Den lera som kommer att uppkomma i de planerade infrastrukturprojekten i
Göteborgsområdet innehåller inte föroreningar eller stora mängder organiskt
material, och förväntas därför inte ge upphov till toxiska effekter. Vissa aspekter,
som näringstillförsel och förändrad kemisk struktur, är inte av någon större
betydelse när det gäller dumpning av ren lera.
Den mest rapporterade och bekräftade effekten av dumpning är död av bentisk
flora och fauna direkt efter dumpningstillfället till följd av att den begravs, kvävs
och/eller krossas på grund till följd av övertäckningen. Det finns en konsensus i de
olika studierna att bottenlevande organismer påverkas allvarligt av övertäckningen.
Om täckskiktet är tunt finns det en större chans för vissa organismer (t.ex.
grävande organismer) att vandra upp genom det deponerade sediment.
Förändringar i sedimentstruktur (kornstorlek) genom dumpning av finkorniga
sediment på grövre naturliga sediment har visat sig orsaka habitatförändringar,
minskad komplexitet och förändrade samhällsstrukturer. Förändringar hos bentisk
fauna på grund av dumpade muddermassor har visat sig följa förändringar i
sedimentstrukturen.
Dumpning av muddermassor kan också påverka marina ekosystem genom att
orsaka förändringar i vattendjup, bottenmorfologi, strömhastighet och riktning. Om
bottennivån höjs flera meter kan det leda till oönskade konsekvenser. Exempel är
erosion eller sedimentation, förstörelse av livsmiljöer och påverkan på
vattenkvaliteten.
Ökad turbiditet (grumlighet) som orsakas av lokal och övergående temporär
(re)suspension av sediment påverkar vissa organismer (främst filtrerare och
sjögräs) och har påvisats i flera studier. Men enligt OSPAR (2008) har man
kommit fram till att den förhöjda turbiditet som förekommer naturligt (d.v.s.
inducerad av översvämning, tidvatten, vågor och strömmar), ofta har en mer
betydande effekt än de ökade nivåer som följer av dumpade sediment.
Om strukturbildande arter (dvs. arter som bygger upp en tredimensionell struktur)
som fungerar som livsmiljö för andra arter är känsliga för fysiska effekter från
dumpning kan detta leda till allvarliga konsekvenser för hela samhället.
Blåmusslan är ett exempel på en nyckelart som skapar livsmiljöer för
makrofaunaarter och som är känslig för fysiska effekter från dumpning.
Omfattningen av effekterna är platsspecifika och styrs av flera faktorer som måste
beaktas vid bedömningen av varje planerad dumpning. Påverkan från dumpning av
muddermassor kan minimeras:
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›

om det muddrade sedimentet har geologiska egenskaper som liknar de på
mottagningsplatsen, dvs "lika på lika"

›

om det är fritt från föroreningar

›

om dumpningen anpassas till de naturliga processerna på platsen,

›

sker som ett antal tunna lager av sediment och sker under den tid på året då
effekterna blir minimala, och om havsbottnar som är fattiga på bentiskt liv
väljs.

Det område som påverkas vid dumpning av sediment och som orsakar effekter på
bottenlevande organismer har av flera författare rapporterats vara begränsat till ett
område på 1-2 km från dumpningsplatsen. Storleken på detta område anses vara
platsspecifikt, och påverkas av strömmar, väder och hanteringsmetod.
Återhämtningstiden är kortare i grunda, energirika miljöer (upp till 9 månader) än i
djupare mer energifattiga miljöer (1-4 år).
Det finns några exempel på fördelaktig användning av muddermassor, dessa
inkluderar: skapande av habitat, förstärkning, och restaurering av områden som
tidigare förändrats på ett sätt som man idag inte skulle godtas såsom fyllnad av
hålrum. Effekterna från dessa användningsområden är emellertid fortfarande under
utredning.
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Erfarenheter och resultat från svenska
studier

I Sverige är dumpning till havs en vanlig metod för kvittblivning av muddermassor
som klassificerats som rena. Dumpning av muddermassor är ansett som en energioch kostnadseffektiv metod, till skillnad från exempelvis omhändertagande på land
som generellt är en dyrare metod. Ofta förekommer krav på att muddermassorna
dumpas på en ackumulationsbotten, d.v.s. en plats där muddermassorna förväntas
ligga kvar, och där de succesivt täcks över av nya sediment genom naturlig
sedimentation. En dumpningsplats skall också vara så pass djup att den inte
påverkas av vågor och vind. I Sverige, liksom i internationella guidelines, förordas
metoden ”lika på lika”. Detta innebär att exempelvis sandiga massor inte bör
dumpas på leriga ackumulationsbottnar, utan bör dumpas på sandiga erosions- och
transportbottnar.
Som beskrivits ovan innebär dumpning av muddermassor en direkt påverkan
genom att bottenfauna och bottenflora övertäcks. Dumpning innebär också
grumling, något som påverkar inte bara vid dumpningsplatsen, utan även
omkringliggande bottnar och ekosystem. Grumlingen som uppkommer vid
dumpning är temporär och suspensionshalterna återgår succesivt till
bakgrundsnivåerna när dumpningen avslutats, förutsatt att dumpningen sker på en
ackumulationsbotten med tillräckligt djup.
Nedan följer en sammanställning av observerade resultat från ett urval svenska
projekt. Muddermassorna i de utvalda projekten består främst av leror med ringa
föroreningshalt, men även av måttligt förorenade finsediment med organiskt
innehåll. Inom de utvalda projekten har undersökningar av effekterna från
dumpningarna genomförts och rapporterats. Projekt som är pågående har valts bort
för att det då saknas uppföljande undersökningar vid dumpningsplatsen. Även
projekt där dumpningen är avslutad, men där planerade, uppföljande
undersökningar av dumpningens påverkan ännu inte har gjorts har av samma
anledning valts bort. I Tabell 8 ges en sammanställning av de utvalda projekten.
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Tabell 8 De utvalda projektens omfattning.
År

Typ av massor

Mängd

Vattendjup vid

dumpade

dumpningsplatsen

Bottentyp

Metod för
dumpning

massor
Projekt

2003-2004

Säkrare

Rena leror och
spräng-sten.

Farleder in till

12 Mm3 lera,

Ca 25-70 m.

Ackumulations-botten.

3

Botten-tömmande

0,4 Mm

sugmudderverk

berg.

och pråmar.

Göteborgs
hamn
Göteborgs

Från 2004,

Leror och finsediment.

Ca 1,7 .
3

Ca 45-60 m

Ackumulations-botten vid SSV Vinga.

Bottentömmande
pråmar.

Hamn efter

pågående vid

Mm

respektive ca 5-10

Vid Hakefjord varierande mellan hård,

Säkrare

SSV Vinga och

respektive

m

transport- och erosionsbotten.

Farleder

Hakefjorden.

ca 250000

53-56 m

Ackumulations-botten.

m³
Värmdö

2005-2006

Glacial lera.

54 000 m3

Garpen
Halmstad

Bottentömmande
pråmar.

Efter 1988

Finkorniga

Ca 340 000

Ca 20 m resp. ca 30

Ej ackumulations-botten respektive

respektive efter

muddermassor

m3 resp. ca

m

ackumulationsbotten.

2004.

med ringa

400 000 m3

25-30 m

Växelvis ackumulations- och

Oklart

föroreningshalt.
Varberg

1995-2003

Leror med ringa

Ca 1,7 Mm3

föroreningshalt.
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Falkenberg

Norrköping

1990-2004

2010-2011

Finkorniga gyttjiga

Ca 280 000

leror.

m³

Berg

150 000 m3

43

Ca 20 m

Transportbotten

Oklart

20 resp. 21,4 m

Ackumulationsbottnar/djuphålor.

Bottentömmande
pråmar.

Leror av medelhög

3,2 milj. m

3

föroreningsgrad
Södertälje

2007

Friktionsjord, sand
och grus.

9 000 m3

24 m

Oklar

Bottentömmande
pråmar.
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År 2007 sammanställde Sjöfartsverket erfarenheterna av dumpning från ett antal
större muddringsprojekt i Sverige (Ramböll 2007). I Naturvårdsverkets rapport
5999, Miljöeffekter vid muddring och dumpning (NV 2009) har delar av
Sjöfartsverkets rapport sammanfattats. Nedan beskrivs kortfattat dessa projekt,
dessutom sammanfattas även observationer från ett antal ytterligare projekt. I det
fall ytterliga dumpningar har genomförts vid de tidigare beskrivna
dumpningsplatserna och nya undersökningar har publicerats redovisas även dessa
resultat nedan.

5.1

Säkrare farleder till Göteborgs hamn

Ett relativt stort och välkänt svenskt muddrings- och dumpningsprojekt är Säkrare
Farleder till Göteborg, som genomfördes 2003-2004. Projektet syftade till att
bredda och fördjupa farlederna in till Göteborgs hamn, för att på så sätt öka
säkerheten för sjöfarten. Projektets genomförande och resultatet av de kontroller
som genomfördes i projektet finns beskrivna i den slutrapport som upprättades
2004 (Sjöfartsverket 2004). Projektet finns också sammanfattat i den rapport som
Sjöfartsverket gav ut 2007 (Ramböll 2007) samt i Naturvårdsverkets rapport 5999
(NV 2009).
I projektet muddrades ca 12 miljoner m3 lera, som dumpades vid SSV Vinga, inom
ett ca 3 km2 stort område. Leran var huvudsakligen ren, men den överlagrande
postglaciala leran var ställvis måttligt förorenad. Lerorna dumpades i två djuphålor,
som fylldes upp från ca 70 m vattendjup till ett slutligt djup på ca 45 m.
Muddringen utfördes till 94 % med sugmudderverk, resterande 6 % muddrades
med enskopeverk. Leran transporterades till dumpningsplatsen i täta,
bottentömmande sugmudderverk eller pråmar. De förorenade sedimenten
dumpades först och täcktes över med rena lermassor. I projektet muddrades även
0,4 miljoner m3 sprängsten, som användes bland annat till utfyllnad i
hamnområden och för att konstruera hummerrev. Muddringen pågick under ett
drygt år, från januari 2003 till februari 2004.
För att studera effekterna och av muddringen och dumpningen genomfördes
kontroller före (referensmätningar), under och efter projektets genomförande.
Kontrollerna påbörjades generellt ett år innan muddringsarbeten startade, och
avslutades ett år efter att muddringen avslutades. Vissa kontroller genomfördes
dock flera år innan eller efter muddringen.
Erfarenheter från projektet visar att en jämn och kontrollerad dumpning skapar
förutsättning för återkolonisation och syresättning av sedimenten genom
bioturbation, och att ackumulationsförhållandena på platsen har bevarats.
Återkolonisation och syresättning av sedimenten hade påbörjats redan ett halvår
efter att dumpningen avslutats, och efterföljande studier visar på fortsatt positiv
utveckling. Bottenfaunan inom och i närheten av dumpningsplatsen har därmed
inte påverkats negativt mer än temporärt. Sammanfattningsvis har
undersökningarna inte påvisat några bestående negativa effekter på den omgivande
miljön. Mätningarna av föroreningshalter i såväl sediment som i musslor visar på
små effekter av såväl muddring som dumpning.
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Kontroller före
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Kontroller efter

dumpning
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avslutad dumpning

dumpning
Säkrare

Bland annat

Bland annat

Bland annat

Farleder

grumlingsmätningar,

grumlingsmätningar,

grumlingsmätningar,

Göteborg

sedimentspridning,

sedimentspridning,

sedimentspridning,

miljögifter i sediment

miljögifter i sediment

miljögifter i sediment

och musslor,

och musslor,

och musslor,

mjukbottenfauna,

mjukbottenfauna

mjukbottenfauna

påverkan på grunda

(återkolonisation),

(återkolonisation),

havsvikar

påverkan på grunda

påverkan på grunda

havsvikar,

havsvikar

bullermätningar

5.2

Dumpningar vid SSV Vinga och Hakefjorden
efter projektet Säkrare Farleder

I mars 2013 upprättade COWI på uppdrag av Göteborgs hamn en
litteratursammanställning avseende miljöpåverkan från Göteborgs hamns
mudderdumpningar (COWI 2013). Sammanställningen avser bland annat
undersökningar som är gjorda vid dumpningsplatserna SSV Vinga och
Hakefjorden under den senaste 10-årspersioden, alltså efter projektet Säkrare
Farleder.
Det gällande kontrollprogrammet för dumpningsplatsen SSV Vinga och
dumpningsplats Hakefjorden upprättades 2002 och ansluter till Bohuskustens
vattenvårdsförbunds (BVVF):s kontroller och den samlade miljöövervakningen i
Västerhavet (Naturvårdsverket, BVVF, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och
Länsstyrelsen i Hallands län). Provtagningarna innefattar videofilmning av botten
(kvantitativ utvärdering), mjukbottenfauna och sedimentpålagring genom
bottenhugg och fotografering med sedimentprofilkamera, samt miljögifter i
sediment, organismer och matfisk.
Den gällande dispensen för dumpning av muddermassor vid SSV Vinga och
Hakefjord löpte ut vid årsskiftet 2013-2014, men har förlängts till 31 mars 2014.
Göteborgs hamn har ansökt om ny dispens för dumpning av muddermassor.
Dispens har medgivits av HaV men GHAB har överklagat denna och processen är
inte slutligt avgjord. Inför dispensansökan genomfördes bland annat
bottenfaunaundersökning, fotografering med sedimentprofilkamera (SPI) samt
sedimentprovtagning för kemisk analys och geologisk utvärdering.
Vid SSV Vinga har det dumpats ca 1,7 miljoner m3 från 2004 och framåt. Vid
Hakefjorden har det under samma tidsperiod dumpats knappt ca 250 000 m3
muddermassor. De dumpade massorna härrör framför allt från Göteborgs hamns
fördjupnings- och underhållsmuddringar, men också från andra muddringsprojekt i
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Göteborgsregionen. Massorna består av ren till måttligt förorenad lera och
finsediment.
Resultaten av de genomförda undersökningarna visar att den negativa
miljöpåverkan från Göteborgs hamns dumpning av muddermassor är liten. Det kan
dock konstateras att sediment och biota i Göta älvs mynning är negativt påverkade
av diffusa utsläpp från stadens trafik, verksamheter och industrier (Brask Bilén, S,
Holm).
Undersökningar vid SSV Vinga visar att ackumulationsförhållanden råder på
platsen. Bottnarna har återhämtat sig efter farledsprojektet, och återkolonisationen
av bottnarna fungerar tillfredställande. Bottenmiljön klassas som God enligt EU:s
vattendirektiv.
Undersökningar vid Hakefjorden har inte visat några betydande skador på
bottenmiljön till följd av dumpning av muddermassor, förutom direkt övertäckning
av underliggande massor. Undersökningar från 2012 visar på bra
bottenförhållanden och fisk- och skaldjursfaunan vid och omkring Hakefjorden
visar på att artsammansättningen är likvärdig den i referensområdet Älgöfjorden,
som anses vara obetydligt påverkad av lokal mänsklig aktivitet.

Kontroller före

Kontroller

Kontroller efter

dumpning

under

avslutad dumpning

pågående
dumpning
Dumpningar

Uppföljande

Gbg hamn

undersökningar

Bohuskustens

efter Säkrare

från Säkrare

vattenvårdsförbund,

Farleder

farleder

årlig sjömätning

5.3

-

Kontroller enligt

Värmdö Garpen

Ett omfattande muddringsprojekt utfördes av Sjöfartsverket och Stockholms Hamn
i farleden vid Värmdö Garpen under 2005-2006 (Sjöfartsverket 2005). Syftet med
projektet var att höja säkerheten vid mötande sjötrafik i den trånga farleden.
Projektet innebar muddring av 54 000 m3 glacial lera som klassades som icke
förorenad och dumpades med bottentömmande pråmar väster om Västra
Granholmen (Ramböll 2007). Dumpningsplatsen bestod av en djuphåla på 53-56 m
som är omgiven av grundare områden och som bedöms vara ett
ackumulationsområde (Ramböll 2007). De postglaciala lerorna dumpades först då
de innehöll förhöjda halter av bly, kvicksilver och PAH, men halterna bedömdes
som tillräckligt låga i den totala volymen för att kunna dumpas. Dessa täcktes
sedan av de äldre glaciala lerorna (Ramböll 2007).
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Grumligheten kontrollerades före och under dumpningen. Dessa mätningar visade
en lägre halt än den naturliga bakgrundshalten 500 m från dumpningsplatsen vilket
medförde att kontrollen avslutades innan dumpningen hade avslutats (Ramböll
2007). Kontroll av eventuell slampålagring vid strandkanten utfördes också före,
under och efter dumpningen utfördes. Denna kontroll visade inga tecken av
slampålagring under hela projektet (Ramböll 2007). Kontinuerliga undersökningar
av miljöeffekter på bottnen och av närsaltbelastning har gjorts av Stockholm
Vatten i områden runt dumpningsplatsen (Ramböll 2007). Dessa uppvisar inga
indikationer på miljöpåverkan av bottefauna eller ökning av närsaltbelastning efter
dumpningstillfället (Ramböll 2007). Generellt har Stockholms innerskärgård en
dålig till måttlig ekologisk status med avseende på bottenfaunan med främst
störningstålig fauna enligt Stockholm Vattens undersökning 2012 (Lücke 2012). I
provtagningspunkter vid Askrikefjärden nära dumpningsplatsen hade
havsborsmasken minskat från 80 % av bottendjuren år 2006 (Stockholm Vatten
2006) till 77 % år 2008 (Stockholm Vatten 2009). Östersjömusslan hade istället
ökat något från 15 % av bottendjuren 2006 (Stockholm Vatten 2006) till 16 % år
2008 (Stockholm Vatten 2009). I Stockholm Vattens rapporter dras inga slutsatser
kring vad skillnaderna i bottenfaunans sammansättning beror på, och det är därför
svårt att koppla resultaten till just dumpningen av muddermassor.
Kontroller före

Kontroller under

Kontroller efter

dumpning

pågående

avslutad dumpning

dumpning
Värmdö

Grumlingsmätning,

Grumlingsmätning,

Grumlingsmätning,

Garpen

slampålagring,

slampålagring,

slampålagring,

bottenfauna

närsaltbelastning

miljöpåverkan på

undersökning

bottenfauna,
närsaltbelastning

5.4

Halmstad

Dumpningar på dumpningsplatser utanför Halmstad hamn finns beskrivet både i
Sjöfartsverkets rapport (Ramböll 2007) och i Naturvårdsverkets rapport (NV
2009).
I Halmstad hamn finns ett kontinuerligt behov av underhållsmuddring. Efter att
tillstånd för dumpning erhölls 1988 för ett område på ca 20 m djup i
Laholmsbukten, ca 13 km sydväst om hamnen, dumpades ca 340 000 m3
muddermassor med ringa föroreningshalt. Området ansågs vara ett
ackumulationsområde fram till att motsatsen bevisades i samband med en ny
dispensansökan 2003-2004, där undersökningar visade att den gamla
dumpningsplatsen troligen inte är en ackumulationsbotten. En ny plats med
vattendjup ca 30 m och med konstaterade ackumulationsförhållanden, ca 25 km
rakt väster om Halmstad, togs istället i bruk, och totalt ca 400 000 m3
muddermassor dumpades.
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Biologiska undersökningar som ansluter till det regionala samordnade
kustkontrollprogrammet har genomförts kring dumpningsplatsen efter
dumpningarna. De stationer som ligger nära dumpningsplatsen uppvisar
genomgående högre medevärde för antal arter och mängden biomassa, vilket
troligtvis beror på att de dumpade massorna har haft en gödande effekt på
bottenfaunan. Några tydliga negativa effekter har inte konstaterats.
Inför den muddring som skedde i Halmstad hamn under hösten 2013 genomfördes
en mjukbottenfaunaundersökning av PAG Miljöundersökningar (Göransson 2013).
Undersökningen kan också ses som en uppföljning av den senaste dumpningen
som gjordes på platsen 2004. Bottenfaunan och sedimenttypen är likartad inom
hela området. Resultatet av undersökningen tyder på att området är ett
ackumulationsområde, men att sedimenttransport kan förekomma, samt att
sedimenten är syresatta. Undersökningen visar ett lägre artantal och en lägre
individtäthet jämfört med en motsvarande studie som genomfördes 2005. I
rapporten dras dock inga slutsatser kring vad detta kan bero på.
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före

under

dumpning

dumpning

pågående
dumpning
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-

-
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5.5

Varberg

I Sjöfartsverkets rapport från 2007 beskrivs muddringsprojekt och dumpningar
genomförda i Varbergs hamn från 1980-talet till och med 2005. Under början av
1980-talet utreddes alternativ för kvittblivning av muddermassor. En
dumpningsplats ca 6 km väster om Varbergs hamn ansågs lämplig och godkändes
av vattendomstolen 1983. Under åren 1995-1996 dumpades ca 1,4 miljoner m3
lera, och 2003 dumpades ytterligare 300 000 m3 lera.
Inom Varbergs kommun finns planer för en utveckling av hamnen vilket bl.a.
innebär en utbyggnad av Farehamnen, samt en flytt av färjeläget till Farehamnen
(Varbergs kommun 2010). Projektet skulle innebära att ca 2 miljoner m3 lera skulle
muddras bort (Ramböll 2005). Varbergs kommun har fått tillstånd att muddra, men
projektet inte genomförts (Telefonsamtal med Håkan Lindved, Ramböll 2014-0114). Inför den ansökan om vattenverksamhet som togs fram undersöktes
dumpningsplatsen av SGU (SGU 2006). Undersökningen baserades på SGU:s
befintliga data, samt kompletterande sedimentprovtagning i en transekt över
området.
Inom dumpningsområdet, där vattendjupet varierar mellan ca 25-30 m, finns stora
områden med postglacial lera men även tre mindre ryggar bestående av morän.
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Området är inget utpräglat ackumulationsområde, utan istället råder det växelvis
ackumulation och erosion. I de djupare delarna förekommer främst ackumulation,
och i de grundare delarna av området förekommer huvudsakligen erosion. I
ansökningsprocessen fanns planer på att hitta en ny dumpningsplats, men en
nylokalisering av dumpningsplatsen inom rimligt avstånd från hamnen bedömdes
som svår bland annat på grund av fiskerinäringens intressen. SGU bedömde att
muddermassornas karaktär gör att platsen är lämplig för fortsatt dumpning av
muddermassor. Muddermassornas låga föroreningsgrad gör att risken för spridning
av föroreningar till omgivningen är liten.
Biologiska undersökningar med hjälp av videofilmning har utförts på platsen vid
ett flertal tillfällen mellan 1993 och 2005. Undersökningarna påbörjades år 1993
innan dumpning hade skett på platsen, och bottnarna inom dumpningsplatsen var
likvärdiga med omkringliggande bottnar. År 1995, ca 6 månader efter den
omfattande dumpningen var nästan allt djurliv borta från platsen, men redan efter
18 respektive 30 månader efter dumpningen hade ett flertal arter åter etablerats sig
inom området. Ca 10 år efter dumpningen och ca 3 år efter dumpning av ytterligare
300 000 m3 massor hade sedimentationsprocesserna i området gjort att bottnarna
inom dumpningsområdet liknar de omkringliggande. Kvaliteten i bottensedimenten
bedömdes som god på grund av de många kräfthålen som observerades.
Sammanfattningsvis har mätningarna visat att dumpningarna medförde stor
miljöpåverkan direkt efter dumpningarna, men att förhållandena gradvis återgår till
det normala efter avslutad dumpning. Ju större område som täcks över med
muddermassor, desto längre tid tar det innan området är återkoloniserat. Sett ur ett
längre perspektiv bedöms inte den marina faunan ha tagit skada av genomförda
dumpningar.
Efter år 2007 har endast mindre dumpningar skett på området. År 2011 dumpades
ca 40 000 m3, och inga ytterligare undersökningar har gjorts vid dumpningsplatsen
efter 2005 på grund av att det inte finns krav på det i tillståndet. Om
utbyggnadsplanerna för Farehamnen realiseras kommer dumpningsplatsen att
undersökas såväl före som efter genomförd dumpning, då det anges i domens
villkor (telefonsamtal med Jan Johansson, Varbergs hamn 2014-01-15).
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5.6

Falkenberg

Falkenbergs hamn har mellan 1990 och 2004 dumpat ca 280 000 m3 muddermassor
inom ett område ca 9,5 km väster om hamnen. Området ligger på ca 20 m djup och
är utsatt för strömmar och vågpåverkan. Botten inom området betecknas därmed
som transportbotten. Att dumpa muddermassor på en transportbotten innebär risk
för att massorna sprids genom resuspension under lång tid efter att dumpningen
avslutats. Marin Monitoring AB har genomfört en slutbesiktning och skrivit en
sammansfattande rapport över de dumpningar som har skett vid dumpningsplatsen,
och de effekter som dumpningarna har gett upphov till (Dimming et al 2009).
Dumpning har skett på platsen vid 4 tillfällen, och totalt har 4 undersökningar
genomförts vid dumpningsplatsen innan den slutliga besiktningen 2008, som
rapporterades 2009. De tidigare undersökningarna indikerar spridning av
muddermassor ut från dumpningsområdet, främst i nordlig riktning, bland annat i
form av förhöjda värden för art- och individantal samt biomassa. Syftet med
slutbesiktningen var att undersöka huruvida de tidigare påvisade effekterna
kvarstår. Slutbesiktningen uppvisar inga indikationer på att spridningen av
muddermassor har fortsatt i nordlig riktning.
Slutbesiktningen visar också att det undersökta området har stabiliserats efter den
senaste dumpningen, och att inga nämnvärda miljöeffekter kvarstår.
Före dumpning

Kontroller under

Kontroller efter

pågående

avslutad dumpning

dumpning
Falkenberg

5.7

-

Löpande kontroller

Slutbesiktning,

av bottenfauna

bottenfauna

Norrköping

2009 erhöll Norrköpings kommun tillsammans med Sjöfartsverket tillstånd att
muddra farleden in till Norrköpings hamn. Projektet "Säkerhetshöjande åtgärder i
inseglingen till Norrköpings hamn" omfattade breddning och fördjupning av den
allmänna farleden, svängbassängen samt Pampushamnen. Tillståndet var gällande
för maximalt 3,3 miljoner m3 fast lera och 300 000 m3 berg.
Det översta sedimentlagrets översta 0,5m, motsvarande ca 150 000 m3,
föroreningsgrad i muddringsområdet var i genomsnitt medelhög och uppmätta
halter av metaller och organiska miljögifter motsvarade normala halter i urbana
sediment. Under det översta sedimentlagret förekom enbart gammal (glacial och
postgclacial) lera, naturligt fri från föroreningar.
I tillståndet ingick även dumpning av lermassor inom ett vattenområde norr om
Esterön, i Bråviken. Två dumpningsområden identifierades av SGU och SMHI som
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ackumulationsbottnar och bedömdes lämpliga som dumpningsplatser utifrån
bottenmaterial och rådande strömförhållanden med det villkoret att dumpning av
muddermassor utfördes så att ett djup av minst 15 meters djup kvarstod. Områdena
hade vardera ett maxdjup på 20 respektive 21,4 m djup. De uppkomna hårda
massorna användes inom projektet för nödvändiga avgränsningar inom
dumpningsområdet för att ytterligare förhindra spridning av massorna från
dumpningsplatsen.
Arbetstiden planerades till 12-18 månader under 2010. Villkoren i domen innebar
bland annat att massorna skulle dumpas jämt inom dumpningsområdet. Ett
kontrollprogram upprättades och godkändes av tillsynsmyndigheten 2010-04-21.
Kontrollprogrammet delades in i tre delar.

›

Kontroll före projektstart, referensundersökning

›

Kontroll under projektets gång/anläggningsfasen

›

Kontroller efter avslutat projekt

Riktvärden för suspenderad halt sattes till 100 mg/l mellan 15/8-15/4 och under
resterande period på året till 30 mg/l. Halterna mättes på tre nivåer i vattenpelaren
(0,5 m, mitten samt 1 m från botten) längs med en linje ca 500 m från
dumpningsplatserna.
Kontrollerna visar på följande resultat:

›

Suspenderad halt: För dumpningsområdet låg uppmätta värden långt under
gällande riktvärden med maximalt 29 mg/l under vinterperioden och 16 mg/l
under sommarperioden.

›

Flora och fauna: Området kring dumpningsplatsen undersöktes en gång 2007
före verksamheten påbörjades och återigen 2012 och 2013. Undersökningarna
visar på en väl syresatt botten med oxiderat sediment bestående av
huvudsakligen lera. Resultaten från 2013 visar på en högre artsiversitet med
högre variation i bottenfaunapopulationen vilket ses som positivt ur
miljösynpunkt.

›

Den avslutande sjömätningen visade att de båda dumpningsområdena fylldes
ut jämnt med muddermassor och att det nya djupet i hålorna inte blev mindre
än vad som villkorats i domen.

Den faktiska produktionen inom projektet uppgick till ca 3,2 miljoner m3 lera samt
150 000 m3 berg.
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Norrköping

Kontroller före dumpning

Kontroller under pågående

Kontroller efter avslutad

dumpning

dumpning

Sediment- kvalitet

I samband med framtagande
av MKB

-

-

Suspenderad substans

1 gång/varannan månad i 6
punkter

1 gång/ varannan månad i 6
punkter

1 gång/varannan månad under
1 år efter avslutat projekt i 6
punkter*

2007-2009
3 gånger/vecka längs linjer
under 2 månader 2008 och 1
månad 2009

Flora och fauna

1 gång/år 2007, 2008
(undervattensveg.)

Löpande (dagligen) längs
tvärgående linjer i plymens
riktning

1 gång/år

1 gång/år i 2 år

(undervattensveg.)

(undervattensveg.)

1 gång 2007 i
muddrings- och
dumpningsområdet
(bottenfauna)

1 gång/år i 2 år
(bottenfauna) i
dumpningsområdet och
närområdet

1 gång innan start miljögifter i fisk

1 gång efter avslutat projekt –
miljögifter i fisk

Muddring /

Löpande

dumpning

Lodning/500 000 m3
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Södertälje

I samband med en utbyggnad av Sydhamnen i Södertälje Hamn utfördes
muddringsarbete av 9 000 m3 muddermassor år 2007. Dessa bestod främst av
friktionsjord, sand och grus samt inslag av lera och sand. Muddermassorna
dumpades med bottentömmande pråmar (Klingenberg 2008) vid en
dumpningsplats strax öster om Sydhamnen (Marin Miljöanalys 2007).
Öppningshastigheten av pråmarna justerades så att massorna skulle sprida sig med
ett jämt lager över dumpningsplatsen (Klingenberg 2008). Vattenanalyser utfördes
vid nio provtagningsstationer vid muddrings- och dumpningsområdet i form av
siktdjup och turbiditet (Södertälje hamn 2006). Dessa utfördes innan, under och
efter muddringstillfället. Om provtagningarna visade ett siktdjup under 0,5 m och
en grumlighet som överstiger 50 FNU på 0,5 m vattendjup hade beställaren rätt att
stoppa arbetet (Södertälje hamn 2006). Mätningarna visade dock värden långt
under stoppgränsen vid alla mättillfällen och återgick till bakgrundshalter 1 dygn
efter muddringen (Klingenberg 2008). Vid mätningar i slutfasen och efter
muddringsperioden uppvisades något högre värden av turbiditet och minskat
siktdjup jämfört med innan muddringsarbetet startade. I slutrapporten över
undersökningar enligt kontrollprogrammet dras slutsatsen att detta inte beror på
muddringen eller deponeringen. Efter jämförelse med referenspunkter i
vattenområdet bedöms ökningen bero på en slusstappning från Mälaren som ökade
den generella grumligheten i vattenområdet (Klingenberg 2008).

Kontroller före

Kontroller under

Kontroller efter

dumpning

pågående

avslutad dumpning

dumpning
Södertälje

5.9

Grumlingsmätning

Grumlingsmätning

Grumlingsmätning

Sammanfattning av resultat och erfarenheter
från tidigare svenska projekt

Erfarenheterna från de ovan beskrivna projekten visar sammanfattningsvis att
massor, klassificerade som rena muddermassor, som dumpas på
ackumulationsbotten ger en liten och temporär påverkan på omgivande bottnar
genom att sedimentspill från dumpningen sprids utanför området, d.v.s. grumling.
Bottnarna inom dumpningsplatserna påverkas negativt av övertäckning, men
återkolonisering påbörjas vanligen snabbt efter avslutad dumpning. Hur snabbt
området återkoloniseras beror bland annat på hur stort område som utsätts för
dumpning, hur tjockt lager muddermassor som dumpas, vilken bottenkvalitet och
vilken artdiversitet som rådde innan dumpning och vilken typ av massor som
dumpas. För att dumpningsområdet ska återhämta sig på ett tillfredställande sätt
krävs också att ackumulationsförhållandena bibehålls genom att bottendjupet inte
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minskas till för grunda nivåer. Dumpningen ska också ske kontrollerat och jämt
över dumpningsplatsen.
Dumpning som sker på transport- eller erosionsbotten, såsom beskrivs ovan
gällande den äldre dumpningsplatsen utanför Halmstad, dumpningsplatsen utanför
Falkenberg och delvis för dumpningsplatsen utanför Varberg, kan ge påverkan
utanför dumpningsplatsen. Resuspension av de dumpade massorna till omgivande
bottnar kan ha en gödande effekt på den omgivande bottenfaunan, vilket man har
sett i anslutning till dumpningsplatserna utanför Halmstad och Falkenberg.
Dumpning av måttligt förorenade muddermassor på transport- eller erosionsbotten
innebär en risk för spridning av föroreningar. I det fall dumpning på bottnar som
inte är rena ackumulationsbottnar sker, exempelvis i Varberg, är det därför viktigt
att massorna som dumpas är rena.
Det är alltså av största vikt att man inför ianspråktagande av en ny dumpningsplats
utför noggranna utredningar som säkerställer att platsen är lämplig för dumpning
av den typ av massor som avses. Det är viktigt att utreda bottentyp genom bland
annat sedimentprovtagning, utredning av flora och fauna, sjömätning samt
strömmätning och/eller strömmodellering.
I flera av de ovan sammanfattade dumpningsprojekten har
bottenfaunaundersökningar genomförts. Dessa studier ger ett mått på
miljöförhållanden i sediment, och fungerar bra både som utredande undersökningar
inför en dumpning, men även som uppföljning efter en genomförd dumpning.
Grumlingsmätningar under pågående dumpning vid dumpningsplatsen har i de
ovan beskrivna projekten endast mätts i projekten Värmdö Garpen, Norrköping och
Södertälje. I Värmdö Garpen avslutades mätningarna under pågående projekt
eftersom de visade så låga värden. I Norrköping mättes grumlingen i plymens
riktning. Uppmätta halter låg under gällande riktvärden. I Södertälje genomfördes
grumlingsmätningar norr och söder om dumpningsplatsen som är belägen strax
utanför muddringsplatsen. På grund av att muddringsområdet ligger alldeles intill
dumpningsområdet är det svårt att särskilja vilken verksamhet som orsakar
grumlingen, muddringen eller dumpningen. I detta fall resulterade dock varken
muddringen eller dumpningen bidra till signifikant förhöjda halter av grumlighet.
Det är vanligare att grumlingsmätningar genomförs i muddringsområdet än vid
dumpningsområdet, bland annat eftersom skyddsvärda områden oftare finns i
närheten av land där muddring vanligen sker. Det finns dock pågående och
planerade projekt där grumlingsmätningar vid dumpningsplatsen genomförs eller
kommer att genomföras då muddring och dumpning genomförs, t.ex. Gävle och
Oxelösunds hamn.
Flera av de ovan beskrivna projekten påbörjades för mer än 20 år sedan. Metoderna
för att bedriva kontroller och genomföra undersökningar inför, under och efter
dumpning av muddermassor har förändrats och utvecklats i och med att kraven från
myndigheter blir hårdare. Det sker en positiv utvecklig både vad gäller
lokaliseringsutredningar inför val av dumpningsplats, och vid upprättande av
kontrollprogram för dumpning. Inom ett par år kommer vi sannolikt ha tillgång till
mer intressant data från nyare dumpningar till havs.
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Samarbeten med regional miljöövervakning är vanligt förekomande i Sverige och
kan vara ett kostnadseffektivt sätt att kontrollera konsekvenser av utförda
dumpningar. Kontrollprogrammen kan i vissa fall dock behöva utökas eller
förändras för att man med större säkerhet ska kunna särskilja vilka eventuella
effekter som orsakas av dumpningen, och vilka effekter som kan antas bero på
andra faktorer.
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6

Juridiska aspekter

Detta kapitel beskriver översiktligt det regelverk som reglerar dumpning av
överskottsmassor i havsmiljö inom Sveriges kustvatten. Liksom andra
medlemsstater i Europeiska unionen (EU) så lyder Sverige under EU-rätten och
befintliga EU-direktiv utöver befintlig nationell lagstiftning.

6.1

Definitioner

Inom gällande EU-lagstiftning samt nationell lagstiftning finns det vissa begrepp
som är grundläggande för att kunna tillgodogöra sig befintlig lagstiftning. Nedan
återges sammanfattningsvis några utvalda definitioner som är av betydelse för den
sammanställning som görs i ramen för denna utredning. Definitionerna är hämtade
delvis från vattendirektivet (2000/60/EG), havsmiljödirektivet (2008/56/EG),
förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och Havsoch vattenmyndigheten1:
Ytvattenförekomst: en avgränsad och betydande ytvattenförekomst som till exempel
en sjö, ett magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en
kustvattensträcka.
Baslinje: Baslinjen är ett begrepp som används för att ange varifrån en stat, enligt
reglerna i FN:s havsrättskonvention, beräknar sitt territorialhav och sin ekonomiska
zon. Den normala baslinjen för beräkning av bredden på territorialvattnet eller den
ekonomiska zonen utgörs av lågvattenlinjen utmed kusten sådan den angivits i av
kuststaten officiellt erkända sjökort. I områden där kustlinjen är mycket
oregelbunden och djupt inskuren, eller där en rad öar ligger utmed kusten i dess
omedelbara närhet, kan man emellertid använda metoden med räta baslinjer, som
förbinder lämpliga punkter.
Kustvatten: ytvatten som finns innanför den linje som befinner sig på ett avstånd av
en sjömil från närmaste punkt på den fastställda baslinjen och som när det är
lämpligt, sträcker sig till den yttre gränsen för vatten i övergångszon.

1

https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok.html
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Territorialhav: Enligt reglerna i FNs havsrättkonvention har varje kuststat rätt att
fastställa sitt territorialhav ut till en gräns av högst 12 nautiska mil från
den baslinje man bestämt sig för. Territorialhavet är i alla bemärkelser kuststatens
eget havsområde, där man har suverän bestämmanderätt om vad som får göras och
av vem. Innanför baslinjen och därmed innanför territorialhavet ligger statens inre
vatten.
Ekonomisk zon: Kuststatens ekonomiska zon ligger utanför territorialhavet och
skall också beräknas utifrån samma för kuststaten fastställda baslinje. Den
ekonomiska zon som kuststaten har rätt till får inte ha en utsträckning utöver 200
nautiska mil från baslinjen. En kuststat har inte absolut suveränitet över allting i sin
ekonomiska zon, men har vissa specificerade suveräna rättigheter "i syfte att
utforska och utvinna, bevara och förvalta naturtillgångarna, vare sig dessa är
levande eller icke levande". Samtidigt är alla stater tillförsäkrade de grundläggande
så kallad fria havsrättigheterna, såsom "friheter till sjöfart och överflygning,
utläggande av undervattenskablar och rörledningar samt annan enligt folkrätten
legitim användning av havet". Generellt sett har en kuststat omfattande befogenhet
att utfärda lagar för att bland annat förhindra, begränsa och kontrollera föroreningar
från fartyg i den ekonomiska zonen. Förkortningen EEZ står för exklusiv
ekonomisk zon, vilket är samma sak som ekonomisk zon.
Vatten i övergångszon: förekomst av ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis
är av salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett
väsentligt sätt påverkas av sötvattenströmmar.
Marin region: en havsregion enligt ramdirektivet om en marin strategi. Definierade
regioner är Östersjön, Nordöstra Atlanten (inkluderar bl.a. delregionerna
Nordsjön), Medelhavet, Svarta havet.
Miljömål: ett kvalitativt eller kvantitativt påstående om det eftersträvade tillståndet
för olika delar av, och belastningar och påverkan på, marina vatten för varje marin
region eller delregion.
Miljökvalitetsnormer: koncentration av ett visst förorenade ämne eller viss grupp
av förorenande ämnen i vatten, sediment eller biota. Normen tillämpas för att
skydda människors hälsa och miljön och bör inte överskridas.
Ekologisk status: Ett uttryck för kvaliteten på strukturen och funktionen av
akvatiska ekosystem som är förbundna med ytvatten, klassificerad i enlighet med
angivna kvalitetsfaktorer i bilaga V (2000/60/EG). Uttrycks som "hög", "god",
"måttlig", "otillfredsställande" eller "dålig".
Kemisk ytvattenstatus: den kemiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst,
klassificerad i enlighetmed bilaga V i direktiv 2000/60/EG och uttrycks som "god"
eller "uppnår ej god".
Matris: en del av vattenmiljön (vatten, sediment eller biota)
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6.2

Europeisk lagstiftning

Det finns huvudsakligen två sätt för europeisk miljölagstiftning att implementeras i
Sverige. Det ena är EU-förordningar som införlivas i varje medlemsstats gällande
lagstiftning och det andra är EU-direktiv. Dessa direktiv innehåller
funktionsbaserade krav som innebär att resultat och mål ska uppnås inom angivna
tidsintervall, men det är upp till varje medlemsstat att bestämma tillvägagångssätt
och med vilka styrmedel man ska uppnå målen. Nationella myndigheter är skyldiga
att kontinuerligt rapportera hur arbetet framskrider till den europeiska
kommissionen. Det finns tre direktiv från EU som är styrande för dumpning av
överskottsmassor i havet.
Det ena är avfallsdirektivet (2008/98/EG) som är relevant då direktivet styr vad
som anses vara avfall. Genom detta regelverk definieras schakt- och muddermassor
som avfall. I detta direktiv redovisas även en definierad avfallshierarki som ska
gälla som prioriteringsordning för lagstiftning som rör hantering av avfall. Denna
prioriteringsordning förespråkar förebyggande, återanvändning och återvinning
framför bortskaffande (kvittblivning).
Det andra är vattendirektivet som gäller för ytvatten, kustvatten och grundvatten.
Vattendirektivet syftar till att skydda, bevara och förbättra vattenmiljön. Ytvatten
som omfattas är sjöar, vattendrag och kustvatten med en yttre avgränsning på 1
nautisk mil utanför den definierade baslinjen. Sedan vattendirektivet har antagits
finns det också ett flertal uppföljande direktiv som närmare förklarar hur målen i
direktivet ska uppnås samt i vissa fall vägledningar. Miljökvalitetsnormer har
upprättats för ett flertal kemiska och ekologiska parameterar och även specifika
bakgrundsrapporter för prioriterade ämnen (särskilt förorenade ämnen).
Det tredje direktivet är havsmiljödirektivet som är tillämpligt för alla marina
vatten. Huvudsyftet med detta direktiv är att förvalta marina vatten och bevara
ekosystemens funktion. Miljömål ska finnas angivna inom marina regioner och för
att kunna uppnå miljömålen har ett antal kvalitetsdeskriptorer upprättats.
Huvudsyftet med detta direktiv är att bevara ekosystemens funktion.

6.2.1

Prioriterade ämnen

Ett antal kemiska ämnen har identifierats som särskilt förorenande och utfasning av
dessa ämnen prioriteras inom ramdirektivet för vatten (2103/39/EU, 2008/105/EG,
2000/60/EG). Fördjupade studier genomförs för att utreda eventuella negativa
effekter kan ha på akvatiska ekosystem. För dessa prioriterade ämnen finns
definierade miljökvalitetsnormer (Environmental Quality Standard, EQS) som är
en koncentration av ett visst ämne i en vattenförekomst och matris (vatten,
sediment eller biota) där inga negativa effekter på ekosystem antas uppkomma.
Riktlinjer och vägledning för hur dessa miljökvalitetsnormer ska fastställas skapas
med hjälp av effektstudier på olika biologiska organismer (ex. fisk, alger och
bakterier) (Technical report 2011-055). Tributyltenn (TBT) är ett exempel på ett
prioriterat ämne där det finns en föreslagen miljökvalitetsnorm inom ett flertal
olika matriser. Det finns två olika miljökvalitetsnormer, den ena är främst avsedd
för kortvarig exponering och den andra för långvarig exponering (EQS Priority
substance No. 30). Övervakning av förekomsten av prioriterade ämnen pågår
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kontinuerligt och uppdateras minst var sjätte år. Prioriterade ämnen ska
harmonisera med REACH-lagstiftningen (2000/60/EG, 2008/105/EG,
2013/39/EG).

6.3

Nationell lagstiftning och förvaltning

De övergripande nationella regelverk som styr dumpning av schakt- och
muddermassor till havs är kapitel 15 i miljöbalken (SFS 1998:808),
avfallsförordningen (SFS 2011:927), havsmiljöförordningen (SFS 2010:341) samt
vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). I Sverige är det Havs- och
vattenmyndigheten (HaV) som är den myndigheten som ansvarar för
havsmiljöförvaltningen (SFS 2011:641). HaV ska även upprätta nationell
uppföljning kring miljöarbetet och rapportera till EU- kommissionen samt
implementera befintliga EU-direktiv i Sverige. HaV:s verksamhet regleras bland
annat genom havsmiljöförordningen som innefattar riktlinjer för en
ekosystembaserad förvaltning och ett hållbart nyttjande av havsmiljön. Genom
denna förordning har HaV även upprättat föreskrifter för vad som kännetecknar
god miljöstatus och definierat miljökvalitetsnormer för de två förvaltningsområden
som finns i Sverige (Nordsjön och Östersjön). Vattenmyndigheterna (utpekade
ansvariga länsstyrelser) är de som har det funktionella ansvaret för att
implementera vattenförordningen samt förvalta ytvattenförekomster (SFS
2004:660). I kustområden överlappar bestämmelser från
vattenförvaltningsförordningen med havsmiljöförordningen (se figur 3). God
miljöstatus erhålls i en marin region/vattenförekomst när den ekologiska och
kemiska statusen kännetecknas som god.

Figur 3. Figuren illustrerar hur olika lagstiftningar samverkar och tillämpas inom olika
geografiska områden (©HaV)2.

2

https://www.havochvatten.se/havsplanering/svensk-havsplanering.html
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Vattenförvaltning och havsmiljöförvaltning är tänkt att integreras med fysisk
planering och geografiska tillämpningsområden överlappas med Plan- och
bygglagen (PBL, SFS 2010:900). I 5 kap. miljöbalken anges att
miljökvalitetsnormer ska iakttas vid fysisk planering. Figur 3 visar hur lagstiftning
samverkar med fysisk planering och vilken lagstiftning som är styrande inom vilka
geografiska avgränsade områden.

6.4

Internationella konventioner

Sverige har anslutit sig till ett flertal internationella konventioner som reglerar
dumpning av material till havs i Östersjön och Nordsjön. De tre mest aktuella
konventionerna är FN:s havsrättkonvention (UNCLOS), skydd av den marina
miljön i Östersjön (HELCOM) och skydd av den marina miljön i Nordostatlanten
(OSPAR). UNCLOS beskriver allmänna bestämmelser om hur havsområden ska
fördelas och nationernas ekonomiska samt juridiska rättigheter och
skyldigheter(med bl.a. definitioner på havsområden)3. HELCOM är styrande för
havsmiljöförvaltning i Östersjön (inklusive Kattegatt) medan OSPAR reglerar
Nordöstra Atlanten (inklusive Nordsjön). Arbete med HELCOM drivs av en
kommission som beslutar om rekommendationer som konventionens parter ska
följa4. Även inom OSPAR är dess kommission dess högst beslutande organ.
Kommissionen består av de femton regeringar och EU som är konventionens parter
och bedriver sitt arbete genom beslut, rekommendationer och överenskommelser.
Beslut är juridiskt bindande medan rekommendationer samt överenskommelser inte
är det5. Det råder ett generellt förbud mot dumpning av avfall (jordmassor
definieras som avfall) inom alla ovan beskrivna konventioner. Det är dock värt att
notera att OSPAR-konventionen samt London-konventionen inte definierar ej
förorenade oorganiska geologiska material som avfall och sådant material undantas
från förbudet mot dumpning (SÖ 1994:25 Annex II artikel 3; Londonkonventionen
bilaga 1 punkt 1 och 2).
Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig för att rapportering av aktiviteter som
sker inom Sveriges territorialvatten sker i enlighet med ovan nämnda konventioner.

6.5

Enskilda dispensprövningar av dumpning av
massor till havs

Några aktuella dispenser eller dispensprövningar som rör landbaserade massor har
ej påträffats inom ramen för denna utredning. Exempel på domar och beslut som
har påträffats inom denna studie berör enbart muddermassor (Mål nr M 1600-12, nr
M 2757-07, nr M 125-03, HaV dnr 1168-2012). Frågor om dispens från det
generella dumpningsförbudet prövas av Havs- och vattenmyndigheten om
dispensprövningen avser dumpning i Sveriges ekonomiska zon eller om något av
3

https://www.havochvatten.se/miljopolitik-och-lagar/konventioner/fnshavsrattskonvention.html
4
https://www.havochvatten.se/miljopolitik-och-lagar/konventioner/skydd-av-den-marinamiljon-i-ostersjon.html
5
https://www.havochvatten.se/miljopolitik-och-lagar/konventioner/skydd-av-den-marinamiljon-i-nordostatlanten.html
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två eller flera alternativa områden inte ligger inom samma län. Innan HaV beslutar
i en dispensfråga ska myndigheten höra de berörda länsstyrelserna. Om avfall avses
dumpas inom ett specifikt län och innanför Sveriges ekonomiska zon prövas
dispens från dumpningsförbud av den länsstyrelse för det län som avfallet avses
dumpas inom (SFS 2013:1166). Inför dispensprövningar gällande dumpning av
muddermassor genomförs vanligen lokaliseringsutredningar samt kemiska analyser
av de massor man avser att dumpa i syfte att undvika eller minimera negativa
effekter på marina ekosystem. Faktorer som är avgörande vid prövning om lokalen
anses vara lämplig är exempelvis bottentyp, strömmar och befintliga habitat.
Kemiska analyser görs på det avfall man avser dumpa då det krävs detaljerade
kunskaper om avfallet som avses dumpas och för att bevara god kemisk status.
Kemisk analys och geologisk bestämning bör även göras på sediment på
dumpningsplatsen. Under en tid har Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för
miljökvalitet Kust och hav" (rapport 4914) använts som underlag till beslut om
kemiska begränsningsvärden vid enskilda prövningar. Dessa bedömningsgrunder
baseras på provtagning av sediment som har genomförts på lokaler runt Sveriges
kust och som sedan har tillståndsklassats med statistiska metoder. Avvikelser från
denna statistiska tillståndsklassning har varit ett sätt att bedöma om tillräckliga
försiktighetsåtgärder har gjorts för att inte försämra den kemiska statusen i
området. Denna klassning tar ej hänsyn till eventuella ekotoxikologiska effekter. I
beslut från Mark- och miljödomstolen (Mål nr M 1600-12) samt beslut från HaV
(dnr 1168-2012) har gränsen mellan klass 4 samt klass 5 i ovan nämnda rapport
legat till grund för bestämning av vissa kemiska begränsningsämnen.
Vattendirektivet ställer krav på att miljökvalitetsnormer ska upprättas för att kunna
säkerställa att god ekologisk och kemisk status upprätthålls eller uppnås. Enligt
direktivet ska dessa miljökvalitetsnormer gälla i en specifik vattenförekomst. Inom
ramen för detta arbete har det arbetats fram bakgrundsrapporter i syfte att ge bättre
stöd samt mer detaljerade kunskaper vid bestämning av kemiska
miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen (se kap 6.2.1). I beslut från HaV (dnr
1168-2012) har resultat från vissa av dessa bakgrundsrapporter använts exempelvis
för bestämning av begränsningsvärde för kvicksilver. Det bör också nämnas att
definitionen av miljökvalitetsnormer som återfinns i befintlig miljölagstiftning i
första hand har syftet att skydda ekosystem. Att använda normerna som villkor i
dispensprövningar kan därför skapa oskälig kravställning. Detta kan även innebära
att beslut om villkor i form av kemiska begränsningsvärden vid framtida
dispensprövningar inom direktivets gränser kan komma att ändras i takt med mer
detaljerade kunskaper om främmande kemiska ämnen i vår miljö.
Enligt rådande regelverk som har hanterats inom denna utredning så finns det
möjlighet att dispenspröva dumpning av såväl muddermassor som landbaserade
överskottsmassor i havet. Dock ska det poängteras att regelverket är starkt
fokuserat på att det råder ett generellt förbud mot dumpning av avfall samt att
långtidseffekter av dumpning är mycket svårt att förutse. Det kan också anses vara
en åtgärd som är oåterkallelig och som bör användas när alla övriga möjliga
alternativ har utretts. Att dumpa massor i havet kan innebära tillfällig påverkan på
individer eller populationer men behöver inte nödvändigtvis ha en betydande
negativ effekt på ekosystemens funktioner. Denna bedömning kräver kunskaper
som i många fall saknas idag och kan innebära att försiktighetsprincipen kommer
att tillämpas i stor utsträckning.
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Intervjuresultat

Som en del av studien gjordes intervjuer. Avsikten med dessa var att få en bild av
olika experters syn på dumpning och hantering av schaktade landmassor till havs
med fokus på följande frågeställningar:

›

Vilken är den potentiella nyttan med dumpning av ej förorenade landmassor i
havet, på kort och lång sikt (förutsatt väl utredd plats och lämpliga massor)?

›

Vilka är de potentiella riskerna med dumpning av ej förorenade landmassor i
havsmiljö, på kort och lång sikt (förutsatt väl utredd plats och lämpliga
massor)?

›

Kan dumpning av ej förorenade landmassor i havsmiljön vara ett alternativ
inom hållbar samhällsutveckling (miljömässigt, socialt och ekonomiskt)?

Frågorna ställdes via mejl och svaren emottogs muntligen (telefon) eller skriftligen
(mejl). Följande organisationer och representanter medverkade i intervjuerna:
Land

Organisationta

Representerad av

Sverige

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV

HaV

Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen

Vattenvårdsenheten

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

Fredrik Klingberg

Advokatfirman Vinge AB, Vinge

Maria Paijkull, miljöjurist

Sjöfartsverket

Eric Kevan

Nederländerna (EMOVE)

Deltares

Marcel Taal

Tyskland (EMOVE)

BAW
Hydraulic Engineering, Küste und Raum

Jürgen Meyerdirks
(biolog), Frank Ahlhorn,

enhet/namn

miljövetare, Holger Rahlf
(Estuari system BAW)

7.1

Resultat från intervjuerna

Frågorna ansågs svåra att besvara bland annat eftersom de innefattar komplexa
sociala, ekonomiska och juridiska aspekter. Inom Sverige är även erfarenheterna av
att dumpa schaktmassor till havs mycket begränsad, vilket också bidrar till att
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frågorna är svåra att svara på. De intervjuade arbetar framför allt med muddring
och dumpning av muddermassor. Några av dem som intervjuats har därför svarat
med utgångspunkt från hantering av muddermassor, trots att frågan avser
dumpning av landmassor till havs. För att få en helhetssyn på de intervjuades
inställning till dumpning av massor till havs, redovisas även dessa synpunkter.
De som svarat kring nytta och hållbarhet med utgångspunkt från dumpning av
muddermassor finner att detta oftast är det mest ekonomiska alternativet eftersom
det är mycket dyrt och enormt utrymmeskrävande att ta upp rena muddermassor på
land (Paijkull och Kevan). Det är också positivt utifrån ett samhällsekonomiskt
perspektiv (Paijkull och Kevan). Det finns till exempel en stor risk att sjöfarten inte
kan utvecklas som den borde om det i framtiden blir svårare att erhålla dispens från
det generella förbudet mot dumpning av muddermassor (Kevan). De stora
farlederna i Sverige gjordes i huvudsak kring 60-talet, och behovet av att
modernisera har varit och är fortfarande stort (bl.a. i Norrköping, Gävle och
Göteborg).
Nedan ges en sammanställning av de svar som är relevanta med avseende på
dumpning av rena massor.

7.1.1 Potentiell nytta med dumpning i havet av ej
förorenade landmassor
Samtliga svarande menar att dumpning endast är ett sätt att bli av med oönskade
överskottsmassor, och att det inte finns någon nytta i sig med att dumpa massor till
havs. Nytta fås enbart då det går att använda massorna. Nyttiggörande av schaktade
landmassor till havs skulle enligt representanter från Nederländerna, Tyskland,
HaV, Länsstyrelsen och SGU kunna vara att materialet går att använda till
övertäckning av förorenade sediment, användning för utfyllnad, anläggning av
konstgjorda rev, översvämningsskydd, hummerrev (sprängsten) eller andra
undervattenskonstruktioner. I Nederländerna ser man rent sediment som en
värdefull resurs eftersom man här behöver det för att kontinuerligt och gradvis
växa med havsnivåhöjningen. Detta är grunden för deras kustförvaltning. Man tittar
också aktivt i Scheldtestuariet efter dumpningsplatser som ytterligare medverkar
till andra funktioner. Detta har lett till en flexibel hanteringspolicy som medverkar
till att utöka ekologiskt värdefulla områden (Nederländernas EMOVE
representant). Avseende byggande av konstruktion påpekas att detta inte alltid
betecknas som dumpning utan att det i vissa fall prövas enligt annan lagstiftning.
Man anger också att dumpning kan ge förutsättningar för nya habitat eller bidra till
en utökning av befintliga habitat. Detta exemplifieras med dumpning av
stenmaterial (representanter från EMOVE partners i Tyskland).
Dumpning kan också ge miljömässiga förbättringar genom det minskade
vattendjupet (representanter från EMOVE partners i Tyskland). Ett exempel är
förhöjningar i vissa delar av Kielkanalen för att öka ljusexponeringen i dessa delar
av kanalen.
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7.1.2 Potentiella risker med dumpning av ej förorenade
landmassor i havsmiljö
Enligt SGU:s och Sjöfartsverkets representanter är den stora risken att man inte
följer principen lika på lika. Om sedimenten är rena så kan t.ex. morän läggas på
morän, sand på sand och lera på finkornig ackumulationsbotten. Om detta görs fel
kan man förstöra en botten, t.ex. genom att lägga sand på en finkornig
ackumulationsbotten. Man kanske inte alltid förstör botten men man ändrar bottens
beskaffenhet definitivt, vilket antas få konsekvenser för det marina livet.
Dumpningsplatsens miljöstatus i sig även kan vara en anledning till spridning av
miljögifter. Exempelvis kan dumpning av glacial lera i klumpar (och inte i
vätskefas) på en förorenad finkornig botten bestående av okonsoliderad lergyttja
leda till att klumparna går igenom bottenytan, slår upp botten, och sprider
miljögifter (Klingberg).
EMOVE representanterna från Tyskland och Nederländerna ser också denna risk
men även förändringar i hydromorfologiska systemet (turbiditet, strömmar och
erosion) samt övertäckning av bottenlevande organismer vilket förändrar habitatet
(tidsskala inte angiven). Även HaV betonar inverkan på de bottenlevande
organismerna (övertäckning och förändring av bottensubstrat) som innebär
habitatsförändringar. I Nederländerna finns program för utvärdering av effekterna
på Natura 2000 områden.
Sjöfartsverkets representant ser inga direkta risker med dumpning av rena
landmassor. I förhållande till den naturliga omflyttningen av sediment som ständigt
sker i havet, p.g.a. vågor och strömmar, är dumpning av massor en förhållandevis
liten del (förutsatt att det görs på rätt sätt, författarens kommentar).
Länsstyrelsen påpekar att dumpning av massor till havs är oåterkalleligt, och om
massorna är förorenade finns mycket små möjligheter att begränsa eventuell
spridning av föroreningar till omgivningen när dumpning väl har skett.

7.1.3 Kan dumpning av ej förorenade landmassor i
havsmiljön vara ett alternativ inom hållbar
samhällsutveckling?
På denna fråga fås en större variation i svar. Enligt HaV måste dumpning av ej
förorenade landmassor verkligen vara en absolut sista utväg och för Sveriges del
borde det vara uteslutet. Utifrån EU:s avfallshierarki ska man dels försöka minska
uppkomsten av avfall, därefter återanvända/återvinna. I sista hand kommer
kvittblivning (HaV).
Länsstyrelsen påpekar att det är förbjudet att dumpa till havs och om dispens
medges ska det säkerställas att dumpningen inte riskerar att försämra vattenmiljön.
Det ställs stora krav på att verksamhetsutövaren kan visa att skada inte
uppkommer. Alla andra alternativa möjligheter att hantera massorna på ett
miljömässigt bra sätt ska utredas först. Masshanteringsfrågan i ett projekt måste
hanteras i tidigt skede.
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Vinges representatn anser att det kan vara förenat med svårigheter att se en
samhällsekonomisk nytta med att tippa rena landmassor till havs, men detta måste
bedömas från fall till fall. Det ligger nära till hands att anse att det är bättre att hitta
projekt där massorna kan återanvändas såsom täckningsmaterial eller för
terrängmodellering. Vinge refererar samtidigt till Mark- och miljödomstolens dom
i Växjö meddelad 2010-02-12 i mål nr M 1545-08 och saneringen av ca 200 000
m3 kraftigt förorenade sediment i Valdemarsviken (innehållande bl a ca 550-600
ton krom). I detta mål lyftes just frågan om vad som kan anses vara
samhällsekonomiskt motiverat vid valet mellan att stabilisera massorna för
landutvinning och tippa dessa till havs. Domstolen konstaterade att ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv vore det mindre kostsamt att deponera massorna i
en djuphåla och täcka över massorna med rena sediment som har muddrats en
andra gång för att på detta sätt avlägsna föroreningarna från det ekologiska
systemet. Sökanden hade i detta mål valt bort deponeringsalternativet, eftersom
Naturvårdsverket såsom anslagsgivande myndighet (saneringen finansieras av
statliga medel) tidigare hade motsatt sig en sådan kvittblivningsmetod. Domstolen
beklagade att sökanden hade valt bort alternativet med djuphåledeponering, men
konstaterade att den inte kunde förelägga sökanden att ansöka om sådant alternativ.
Av domskälen följer att det är sannolikt att om sökanden, dvs Valdemarsviks
kommun, hade ansökt om dumpning i djuphåla så hade domstolen gett tillstånd till
detta och därmed indirekt bidragit till att något annat saneringsprojekt hade kunnat
få del av de statliga finansieringsmedlen istället.
Enligt EMOVE:s representanter från Tyskland kan man endast tala om hållbar
hantering om negative konsekvenser kan undvikas, vilket i överensstämmelse med
Länsstyrelsens syn ovan också skall påvisas av verksamhetsutövaren. I Tyskland
skall landmassor i första hand användas för andra syften såsom vallar och dammar
för att hindra översvämning eller för att höja upp låglänta områden.
EMOVE:s Nederländske representant påpekar å andra sidan nyttan av en integrerad
approach "A more integrated approach always brings a change of more
sustainable management".
Komplexiteten i frågan och behovet av helhetssyn och integrerad bedömning
framgår av SGU:s (Klingberg), svar på frågan: Att dumpa massor på en
dumpningsplats i havet är normalt en belastning på miljön, men om det finns
möjlighet att använda massorna kan det i vissa fall vara positivt. Ibland kan t.o.m
dumpning vara ett sätt att reparera botten, t.ex. vid sandsugning, då stora hålor i
botten kan skapats. I dessa hålor kan stagnant vatten bildas, vilket tillsammans med
ansamling av dött organiskt material kan leda till syrebrist. Genom dumpning av
massor kan hålan fyllas ut, vilket gör att det stagnanta vattnet kan försvinna och
området kan syresättas. Andra exempel på när dumpning kan vara positivt är vid
konstruktion av konstgjorda rev som kan skapa bättre förutsättningar för de marina
ekosystemen, samt då massorna används för att täcka över förorenade sediment.
Att täcka över förorenade sediment kan dock vara svårt i praktiken.
Klingberg menar också att konsekvenserna för miljön många gånger har varit
oförutsägbara och att ekonomiska anledningar har gjort att man valt dåliga metoder
för dumpning. Ett vanligt fel är att man använder hålor i botten för att fylla dem
med muddermassor. Frågan om varför det är en håla beaktas inte. Det måste finnas
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en anledning till att det är en håla och många gånger beror det på att det strömmar
kraftigt och att hålan är en effekt av erosion. Muddermassorna kommer då genast
att eroderas eftersom strömmarna finns kvar. Forskning behövs för att förbättra
metodiken för dumpning till havs.
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Sammanfattande slutsatser

Från denna sammanställning framgår att dumpning av massor till havs medför
fysisk, kemisk och biologisk påverkan i den marina miljön direkt efter
dumpningstillfället. Ur ett längre perspektiv återhämtar sig oftast det marina
ekosystemet när de dumpade massorna varit klassificerade som rena och om de
dumpats enligt gällande internationella riktlinjer.
Omfattningen och varaktigheten av påverkan beror av många faktorer. De negativa
effekterna kan minimeras om de dumpade massorna har liknande geologiska
egenskaper som den plats där de skall dumpas, d.v.s. "lika på lika", om massorna är
fria från föroreningar och om dumpningen sker under den tid på året när effekten
på faunan är som lägst. Dumpning under hösten föreslås som den bästa tiden för
dumpning eftersom den naturliga produktiviteten, aktiviteten hos zooplankton och
efterfrågan på föda hos filtrerare är låg då.
Vidare spelar valet av dumpningsplats stor roll. De svenska studierna visar att de
temporära effekterna är sedimentspill (grumling) från dumpningen, och att
framförallt fauna påverkas negativt av övertäckning. En återkolonisering påbörjas
vanligtvis efter avslutad dumpning. Vissa arter kan dock vara mer känsliga, såsom
blåmussla, och har inte samma förmåga som många andra arter till återhämtning.
Hur snabbt området återkoloniseras beror bland annat på hur stort område som
utsätts för dumpning, hur tjockt lager muddermassor som dumpats (ju tjockare
desto längre återhämtningstid), vilken bottenkvalitet och vilken artdiversitet som
rådde innan dumpning och vilken typ av massor som dumpas. För att
dumpningsområdet ska återhämta sig på ett tillfredställande sätt krävs också att
ackumulationsförhållandena bibehålls genom att bottendjupet inte minskas till för
grunda nivåer och så att massorna ligger kvar. Om botten är en
erosionsbotten/transportbotten ska dessa förhållanden bibehållas. Dumpningen ska
också ske kontrollerat och jämnt över dumpningsplatsen. Det är alltså av största
vikt att man inför ianspråktagande av en ny dumpningsplats utför noggranna
utredningar som säkerställer att platsen är lämplig för dumpning av den typ av
massor som avses.
Från intervjuer och den internationella vetenskapliga litteraturen finns även
exempel på fördelar och nytta av att dumpa massor. De positiva aspekter som
nämns förutsätter rena massor som kan medverka till en (önskad)
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habitatbildning/ökning. Rena massor kan täcka över/överlagra mer förorenade
massor och därmed leda till förbättrad livsmiljö för marin flora och fauna.
Dumpning av rena massor kan också användas för restaurering av tidigare
mänskligt orsakade oönskade hålbildningar eller andra bottenförändringar.
Massorna kan även användas, och därmed nyttiggöras, till exempel som
utfyllnadsmaterial. Man kan exempelvis skapa konstgjorda rev såsom hummerrev
eller andra undervattenkonstruktioner. För byggande av konstruktioner gäller
prövning enligt annan lagstiftning än den som gäller för dumpning.
Ett strikt förbud mot dumpning av muddermassor, dvs. dispens medges inte i något
fall, skulle kunna medföra att sjöfarten och hamnarna inte kan utvecklas enligt de
behov som finns innebärande bland annat större fartyg. Om dumpning av rena
muddermassor inte tillåts innebär detta sannolikt att utvecklingen, och underhållet
av, farlederna blir eftersatt.
Syftet med denna studie var att ta fram och sammanställa underlag som visar
huruvida dumpning av landbaserade schaktmassor till havs är möjligt, samt vilken
miljöpåverkan det kan innebära. Slutsatsen är att ekosystemen återhämtar sig efter
genomförd dumpning förutsatt att dumpningen sker enligt internationella riktlinjer
samt att man inför ianspråktagande av en ny dumpningsplats utför noggranna
utredningar som säkerställer att platsen är lämplig för dumpning av den typ av
massor som avses sker.
Enligt rådande regelverk finns det möjlighet att erhålla dispens för dumpning av
muddermassor till havs. Enligt samma regelverk är det även möjligt att
dispenspröva dumpning av landbaserade överskottsmassor i havet. Dock ska det
poängteras att regelverket är starkt fokuserat på att det råder ett generellt förbud
mot dumpning av avfall i havet samt att långtidseffekter av dumpning är mycket
svåra att förutse.
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