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Abstract 
Unlike effects associated with eutrophication and marine plastics, few are aware of the negative 

environmental impacts sand dredging can have on marine ecosystems. Major habitat losses, 

changes in salinity and increased turbidity impose a potential threat to a large variety of marine 

and brackish species. Even worse is the fact that few people know that sand extraction currently 

is taking place within one of the world’s most unique marine environments, Öresund. Despite 

Sweden’s restrictive stance towards the ongoing operations within Öresund, sand extraction 

continues within Danish sea territory with permits being approved at an alarming rate. Each 

day vast amounts of sand is extracted from the seabed with dire direct consequences for marine 

ecosystems within the extraction site. However, the decline and disappearance of key species 

within Öresund suggests that the effects associated with sand extraction potentially could pose 

a direct threat to marine ecosystems all over the strait, including ecosystems found within the 

Swedish sea territory. 

This study examines whether the Swedish regulation of sand dredging operations could be 

considered to be effective, when it comes to the preservation of the many unique ecosystems 

within Öresund. The study is divided into two main parts where the first part consists of a 

literature analysis in which adverse environmental effects linked to sand extraction has been 

identified and analyzed. The second part focus on identifying and analyzing differences 

between the Swedish and Danish legislation and was conducted through a document review of 

laws concerning sand extraction.  

Keywords: Sand dredging, Öresund, marine ecosystem, extraction permit, licensing  
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1. Introduktion 
Sedan Sverige och Danmark 1932 beslöt att förbjuda trålfiske i Öresund så har det smala sundet 

mellan de båda staterna i mångt och mycket varit skyddat från direkt mänsklig påverkan 

(Naturskyddsföreningen, 2009). Under senare år har dock Öresunds relativt goda marina status 

kommit att hotas till följd av att stora mängder sand sugits upp från havsbottnen på den danska 

sidan av sundet (Helmig, 2016). I takt med att Köpenhamnsregionen expanderat så har 

efterfråga på sand till byggindustrin ökat. Detta har medfört att en mängd habitat för 

bottenlevande fauna och flora kommit att exploateras och förstöras på danskt sjöterritorium 

(Bray, 2008). I ett smalt sund likt Öresund så har den ökade verksamheten på den danska sidan 

av sundet dock kommit att innebära problem även på den svenska sidan av sundet (Gunér, 

2015). Minskade habitat har medfört att förekomsten av vissa bottenlevande arter kraftigt 

minskat (Krause et al., 2010), vilket lett till att fiskare över hela Öresundsregionen på senare 

tid höjt rösten rörande vilka potentiellt kolossala konsekvenser en förändring av 

artsammansättningen i den bentiska zonen skulle kunna få på det industriella fisket (Bray, 

2008).  

Det bakomliggande problemet grundar sig i de skilda förutsättningarna som råder i Sverige och 

Danmark. I Sverige utvinns sand till byggindustrin i stor utsträckning från sandtäkter på land, 

medan Danmark i högre utsträckning hämtar sand från sandtäkter på kontinentalsockeln i. 

Danmarks rätt att utvinna sand på kontinentalsockeln regleras i FN:s Havsrättskonvention 

(Förenta Nationerna, 1982). Konventionen säkerställer strandstatens ensamrätt att utforska och 

exploatera naturtillgångar inom det egna sjöterritoriet och då Danmark såväl som Sverige 

ratificerat konventionen finns det få juridiska möjligheter för Sverige att påverka danska 

myndigheter.  

2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka om den svenska lagstiftningen rörande 

marina sandtäkter, kan betraktas som effektiv i arbetet med att bevara Öresund utifrån ett 

biologiskt perspektiv. Följande underfrågor har formulerats: 

 Vilka negativa effekter är kopplade till sandutvinning? 

 Finns det en markant skillnad mellan svensk och dansk lagstiftning gällande regleringen 

av tillstånd för marina sandtäkter? 

 Finns det ett behov av gränsöverskridande överenskommelser för att säkerställa 

Öresunds fortsatta biologiska status? 
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3. Metod och avgränsning 
Studien bygger på en kombination av fyra kvalitativa metoder; litteratursökning, 

litteraturanalys, dokumentgranskning och intervjuer. 

3.1 Litteratursökning 
Det första delmomentet i studien utgörs av en litteratursökning i vilken tidigare forskning 

rörande effekterna av sandsugning har kartlagts. Litteratursökningen genomfördes i tre steg. I 

det första momentet utfördes en testsökning i syfte att undersöka om de preliminära sökorden 

var relevanta. Därefter genomfördes en huvudsökning, i vilken relevanta publikationer 

identifierades utifrån de preliminära sökorden, samt mer uppdaterade sökord. Slutligen utfördes 

en kompletterande uppdateringssökning för att identifiera publikationer relaterade till ny 

kunskap som tillkommit under studiens gång. 

Till litteratursökningen användes i första hand databaserna LUBSearch och Web of Science, 

men även sökmotorer som Google och Google Scholar har använts under projektets gång. 

Följande sökord har används: 

 Web of Science: sand extraction effects, sand dredging effects 

 LUBSearch: dredging, sand dredging, sand dredging baltic, sand extraction, sand 

extraction Baltic 

 Google: miljöeffekter vid muddring, dansk love 

3.2 Litteraturanalys 
Nästa steg i studien bestod av en litteraturanalys i vilken de relevanta publikationer som 

identifierats i litteratursökningen analyserades utifrån den första underfrågan ”Vilka negativa 

effekter är kopplade till sandutvinning?”. För att säkerställa att den använda datan var relevant 

och applicerbar prioriterades publikationer med utgångspunkt i forskning rörande 

sandutvinning i Östersjöområdet. 

3.3 Dokumentgranskning 
För att kunna besvara underfrågorna ”Finns det en markant skillnad mellan svensk och dansk 

lagstiftning gällande regleringen av tillstånd för marina sandtäkter?” och ”Finns det ett 

behov av gränsöverskridande överenskommelser för att säkerställa Öresunds fortsatta relativt 

goda biologiska status?” genomfördes en dokumentgranskning av myndighetsrapporter, 

lagtexter och tillståndsansökningar. 

Syftet med dokumentgranskningen var att identifiera skillnader och likheter mellan den svenska 

och den danska tillståndsprövningen, samt identifiera möjligheter till potentiella framtida 

gränsöverskridande överenskommelser. Identifieringsprocessen av skillnader och likheter 

utfördes utifrån följande upplägg: 

- Kartläggning av övergripande miljölagstiftning rörande havsmiljö, täktverksamhet och 

miljöfarlig verksamhet. 

- Identifiering av specifika förordningar som exklusivt appliceras i fall rörande 

täktverksamhet till sjöss. 

- Kartläggning av vilka tillstånd som krävs för att påbörja prospektering och utvinning. 

- Jämförelse av fynd. 

 

3.4 Intervjuer 
För att kunna ge en objektiv beskrivning av den pågående dialogen mellan svenska och danska 

myndigheter har representanter från Fiske- och vattenvårdsenheten vid miljöavdelningen på 
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Länsstyrelsen Skåne och Naturstyrelsen i Köpenhamn intervjuats. Intervjuerna 

myndighetsavdelningar kontaktats. Intervjusvaren har även fungerat som ett komplement till 

den genomförda litteraturanalysen och dokumentgranskningen. Intervjuerna utformades enligt 

en semi-strukturerad modell (Shirani, 2015). 

 Tre representanter från Fiske- och vattenvårdsenheten vid miljöavdelningen på 

Länsstyrelsen Skåne: 

Mats Lindén,Vattenhandläggare 

Johan Wagnström, Fiskeridirektör 

Jonas Gustafsson, Marinbiolog  

 Thomas Behrendt Klinggaard, Naturstyrelsen Köpenhamn 

En intervjuförfrågan skickades först ut via mail. I mailet gavs en kort presentation av studiens 

syfte.  

Intervjun med Thomas Behrendt Klinggaard skedde genom ett personligt möte på 

Naturstyrelsen i Köpenhamn den 18/5. Representanterna från Länsstyrelsen Skåne valde att 

svara på frågor via mail.  

3.5 Avgränsningar 
För att besvara frågan ”Kan den svenska lagstiftningen rörande marina sandtäkter betraktas 

som effektiv, utifrån ett biologiskt perspektiv, i arbetet med att bevara Öresund?” har följande 

avgränsningar gjorts: 

 I dokumentgranskningen av lagtexter som reglerar sandtäktsverksamhet har ingen 

granskning gjorts av europeiska förordningar och direktiv. Denna avvägning har gjorts 

med utgångspunkt i att såväl Sverige som Danmark i egenskap av medlemsländer i 

Europeiska Unionen är förpliktigade att introducera europeiska överenskommelser i den 

inhemska lagstiftningen.  

 I dagsläget saknas omfattande forskning rörande sandutvinningens effekter på marina 

ekosystem i Öresund. Detta har lett till att litteraturanalysen i studien i mångt och 

mycket tvingats utgå från forskning med utgångspunkt i andra områden i södra 

Östersjön. Avgränsningen har gjorts utifrån antagande att naturgeografiska 

förhållanden, artsammansättning och salinitetsförändringar är snarlika i södra Östersjön 

och Öresund och således ger en relativt bra beskrivande bild över vilka konsekvenser 

sandutvinning kan ha på ekosystem i Öresund. 
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4. Sandutvinning i Öresund   
Öresund är på många sätt unikt. Varierande djupförhållanden, skiftande salthalter och ett 

konstant inflöde av syrerikt vatten från Kattegatt medför att sundet kan underhålla en mängd 

olika ekosystem och en uppsjö av arter i förhållande till resten av Östersjön (Länsstyrelsen 

Skåne, uå).  

4. 1 Öresunds bentiska ekosystem 
I de djupare partierna i norra Öresund domineras havsbottnen av dy och gyttja, medan de 

grundare partierna i mitten av Öresund i hög utsträckning består av moränsubstrat 

(Öresundsvattensamarbetet, uå). Längre inåt kusten domineras havsbottnen av sandbankar. 

Variationen i bottensubstrat har skapat en mängd olika habitat, vilket bidragit till att Öresund 

kan underhålla en mängd olika ekosystem och således försörja en mängd olika arter. Områden 

i vilka sand utgör huvudkomponenten av bottensubstratet kan delas upp i fyra olika 

huvudgrupper: rena sandbottnar, sandbottnar med lågväxande vegetation, ålgräsängar och 

blåmusselbankar.  

Rena sandbottnar förekommer runt om i Öresund i grundare vatten och är ett resultat av en 

konstant förflyttning av sanden (Öresundsvattensamarbetet, uå). Den konstanta förflyttningen 

medför att det är svårt för växter att etablera sig på området. Avsaknaden av vegetation innebär 

att arter som inte är beroende av vegetation i form av skydd, lekområde eller födokälla har ett 

försprång gentemot mer specialiserade arter. I stor utsträckning består artsammansättningen av 

mindre arter, t.ex. sandräkor, havsborstmaskar och encelliga alger (Krause et al., 2010).  

Sandbottnar med lågväxande vegetation förekommer precis som de rena sandbottnarna i 

grundare vatten nära kusten, men till skillnad från de rena sandbottnarna så är sandbottnar med 

lågväxande vegetation inte utsatta för en konstant sandförflyttning. Detta medför att växter likt 

brackvattenstoleranta nate (Potamogefon pectinatus) kan etablera sig på området (van Wijk, 

1989), vilket i sin tur leder till andra förutsättningar för arter beroende av vegetation gentemot 

de som råder på de rena sandbottnarna (Öresundsvattensamarbetet, uå). Med fördelaktiga 

förutsättningar för specialiserade arter ökar även den biologiska mångfalden, då såväl antalet 

herbivorer och predatorer ökar i takt med att vegetationen ökar. Till exempel förekommer 

predatorn sandstubb (Pomatoschistus minutus) i högre utsträckning när antalet bytesdjur ökar 

(Aarnio et al., 1991) och kräftdjurspopulationer gynnas positivt av en ökad vegetation 

(Öresundsvattensamarbetet, uå). 

På djup mellan en och sex meter frodas ålgräs (Zostera marina) (Öresundsvattensamarbetet, 

uå). Resultatet blir att stora arealer täcks av ålgräsängar, vilka utgör grunden i ett av Öresunds 

mest produktiva ekosystem (Naturvårdsverket, 2014). Det som skiljer ålgräset från den 

lågväxande vegetationen som förekommer på andra håll längs med Öresunds sandbottnar är att 

ålgräset fungerar som en fästpunkt för en mängd påväxtalger. Utöver att den relativt sett täta 

vegetationen erbjuder habitat för endemiska arter likt ålgräsanemon (Sagartiogeton viduatus) 

så finner även många mindre arter och yngel sin tillflykt i detta unika ekosystem. Ålgräsängarna 

betydelse som uppväxtmiljö för kommersiellt fiskade arter så som torsk (Gadus morhua) och 

sill (Clupea harengus) är för många okänd, men forskning har visat på att det finns en positiv 

korrelation mellan förekomsten av ålgräsängar och toppredatorer så som torsk och sill (Schubert 

et al., 2015). Ålgräsängar fungerar även i viss utsträckning som vågbrytare och det har även 

visats att förekomsten av ålgräsängar leder till ett klarare vatten, då vegetationen kan ta upp fria 

näringsämnen. 
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Sandbottnar kan även utgöra fundament för blåmusselbankar (Öresundsvattensamarbetet, uå). 

Blåmusselbankar förekommer inte exklusivt på sandbottnar, men i Öresund är det vanligt att 

finna större musselbankar på havsbottnar dominerade av sandsubstrat. Blåmusslans förmåga att 

kolonisera olika typer av bottensubstrat kan härledas till artens förmåga att via speciella 

proteintrådar förankra sig till en mängd olika typer av ytor (Young, 1985). Precis som i fallet 

med ålgräsängarna, så kan många viktiga ekosystemtjänster härledas till förekomsten av 

blåmusselbankar. Blåmusslor livnär sig genom att filtrera ut organiska näringsämnen och alger 

från passerande vattenmassor, vilket i sin tur leder till att mängden fria näringsämnen och 

därmed risken för övergödning minskar vid förekomsten av blåmusselbankar (Stadman & 

Conley, 2011). Med minskade fria organiska näringsämnen minskar även vattnets grumlighet 

och mängden solljus som når bottnen ökar (Prins & Smaal, 1994). I samband med att blåmusslor 

bryter ner näringsämnen frigörs även stora mängder inorganiska näringsämnen, vilket bidrar 

till att bottensedimentet berikas med fria lättillgängliga beståndsdelar.   

De stora förekomsterna av sanddominerad havsbotten på grundare vatten och längs med 

kustlinjen i Öresund gör att sundet kan husera en mängd olika ekosystem. Sett ur ett ekologiskt 

perspektiv är detta något positivt. Med en större habitatsvariation kan Öresund försörja fler 

specialiserade arter, vilket gör att den biologiska mångfalden i sundet som helhet ökar. 

Dessvärre innebär en hög habitatsvariation även att den biologiska mångfaldens sårbarhet och 

känslighet ökar.  Detta beror på att vissa arter kan vara extremt beroende av en viss typ av 

habitat. Om ett unikt habitat förstörs eller försvinner på grund av t.ex. föroreningar, kan det 

vara svårt för dessa arter att återetablera sig. Inom naturvetenskapen beskrivs detta i termer av 

en arts känslighet (Marbipp, 2012). För att få fram ett mått på en arts känslighet görs en samlad 

bedömning av en mängd parametrar. Detta omfattar bland annat artens anpassningsförmåga, 

om arten har någon form av nischning och artens återhämtningsförmåga. Känsliga arter brukar 

inom den naturvetenskapliga forskningen användas som indikatorer för att kartlägga t.ex. 

effekterna av ett utsläpp eller andra yttre påverkningar. Trots att det är svårt att dra några 

generella slutsatser rörande vad som kännetecknar en känslig art så är många av dem mindre 

arter vars roll i den marina näringskedjan ofta är dåligt studerad. Dessa arter förekommer i de 

flesta typer av ekosystem och så är även fallet på Öresunds sandbottnar. Sandmusslan (Mya 

arenaria), olika underarter av familjen hjärtmusslor (t.ex. Cerastoderma lamarcki) och 

ringmaskarter inom familjen Opheliidae (t.ex. Travisia forbesii och Ophelia rathkei) är alla 

känsliga arter, som är beroende av att yttre påverkningarna på deras livsmiljö minimeras 

(Krause et al., 2010).  

4.2 Direkta effekter 
Sandutvinning på kontinentalsockeln påverkar havets olika ekosystem på en mängd olika sätt. 

Direkta påverkan i form av ökad turbiditet, förstörda habitat och förändrade naturgeografiska 

förhållanden kan alla få förödande effekter på växt- och djurliv. Större ingrepp innebär generellt 

att risken för att det skall uppstå ödesdigra konsekvenser ökar, men i vissa fall krävs det en 

mycket liten påverkan för att ödelägga ett ekosystem (Helmig, 2016). Detta kan härledas ur 

ekosystemets strukturella uppbyggnad, där förlusten av en känslig art kan påverka hela 

näringskedjan i ekosystemet och leda till att arter som är mindre känsliga för yttre påverkningar 

förlorar födotillgångar (Krause et al., 2010). 

En konsekvens av sandutvinning är att turbiditeten i vattnet ökar. Turbiditet är en 

hydrogeologisk term som används för att beskriva mängden fria partiklar som finns i en vätska 

(Bray, 2008). I samband med sandutvinning rörs bottensediment upp från havsbottnen, vilket 
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leder till att mindre substratspartiklar och näringsämnen frigörs i den närliggande vattenmassan 

(Helmig, 2016). Fenomenet refereras ofta till som muddring och kan ha förödande 

konsekvenser på marina ekosystem, speciellt om ekosystemets näringskedja innehåller känsliga 

växt- och djurarter. Förutom att en ökad koncentration av fria näringsämnen kan leda till att 

arter mer lämpade till en viss miljö gynnas så är det främsta hotet med en ökad turbididet att 

stora områden kort efter utvinningen blir täckta av ett extra sedimentlager (Uscinowicz et al., 

2014). Detta kan leda såväl till temporära som permanenta skador, då det extra sedimentlagret 

innebär att bottenlevande organismer som är beroende av en direkt kontakt med 

vattenkolumnen riskerar att dö. 

Ytterligare en direkt konsekvens som kan kopplas till sandutvinning är att väldiga mängder 

sand forslas bort från havsbottnen, vilket kan leda till stor påverkan för många arter då deras 

habitat förstörs i processen (Bray, 2008). Stationära sandutvinningsstationer kan orsaka gropar 

på tiotals meter och sandtrålning leder till att det uppstår långa fåror längs med havsbottnen 

(Uscinowicz et al., 2014). Precis som i fallet med ökad turbiditet så är det de känsliga arterna 

som drabbas hårdast i samband med habitatsförstörelse. Specialiserade arter har ofta en lång 

anpassningstid och om deras habitat påverkas negativt riskerar det att leda till kraftiga 

nedgångar i såväl populationsmängd som artutbredning (Krause et al., 2010). Känsliga arter är 

inte de enda som drabbas av yttre påverkningar på sandbottnen. Sandutvinning riskerar även att 

påverka kommersiellt viktiga arter som torsk, sill och många skaldjur (Bray, 2008). Detta beror 

på att dessa arter tillbringar en längre tid av sina yngelstadier på sandbottnen och således under 

en viss tid av sitt liv är beroende av att yttre påverkan hålls till ett minimum.  

Utöver habitatsförstörelse och muddring så kan sandutvinning få stora negativa konsekvenser 

på de naturgeografiska förhållandena i Öresund (Krause et al., 2010). Förändringar i vattendjup 

till följd av direkta påverkningar på de topografiska förhållandena kan leda till att ekosystem 

som är beroende av att en viss salinitet eller att en viss mängd solljus når ner till bottnen kan få 

svårt att återetablera sig (Andersen et al.,1992). Beroende på hur känsligt ekosystemet och 

arterna som bygger upp det är så kan konsekvenserna bli allt från temporära i ett par år till 

permanenta (Bray, 2008). Temporära effekter kan omfatta allt från att förekomsten av 

kommersiellt fiskade arter som använder platsen till uppväxtområde minskar under några års 

tid till att mindre känsliga arter direkt efter utvinningen kan komma att dominera området. I de 

fall när konsekvenserna övergår till att ge permanenta skador beror detta ofta på att 

förutsättningarna ändrats till den grad att växter och djur inte hinner med att anpassa sig till de 

nya förutsättningarna och således inte kan etablera sig på området. En av de vanligaste 

anledningarna till att de uppstår permanenta skador i samband av sandutvinning är att saliniteten 

förändras när djupet förändras. Detta är en påtaglig risk i Öresund då det uppstår ett 

saltsprångskikt när det salta vattnet från Kattegatt möter det bräckta vattnet från Östersjön 

(Öresundsvattensamarbetet, uå ). Sandutvinning på områden belägna ovanför detta 

saltsprångskikt riskerar att slå ut arter som uteslutande förekommer i bräckt vatten, då dessa 

inte är anpassade till ett liv i vatten med högre salinitet (Bray, 2008). 

4.3 Indirekta effekter 
Påverkningar som vid första anblicken ter sig försumbara kan på sikt resultera i förödande 

effekter för växt- och djurliv. Dessa indirekta effekter är ofta kopplade till hydrogeografiska 

förändringar eller att havsvattnets kemiska struktur förändras och kan medföra stora problem 

såväl temporärt som permanent (Bray 2008). En av de indirekta effekterna kopplade till en 

sandutvinning härrör från att stora mängder bottensediment rörs upp i utvinningsprocessen. I 
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samband med att sanden rörs upp finns det en risk att potentiella föroreningar som legat i 

bottensubstratet kommer ut i den angränsande vattenmassan (Bray, 2008). Om detta inträffar 

finns det en reell risk att förhöjda halter miljöfarliga gifter och kemikalier når angränsande 

områden och ekosystem. Beroende på föroreningens storlek, toxicitet och hur snabbt 

föroreningen späds ut kan skadorna variera kraftigt.  

Indirekta effekter kan även uppstå till följ av hydrogeografiska förändringar. I samband med en 

studie i Köge bukt på den danska sidan av sundet fann en grupp forskare t.ex. att saliniteten i 

några undersökta sandgropar var avsevärt högre i botten av gropen än i den angränsande 

vattenmassan (Andersen et al., 1992). Detta beror på att inflödet från Kattegatt har en högre 

densitet än det bräckta vattnet från Östersjön och således sjunker till gropens botten. 

Förändringar i salinitet kan också uppstå som en följd av att vattenutbytet på ett specifikt 

område förändras. Detta beror på att havsbottnens topografi är en av faktorerna som avgör 

strömstyrkan genom sundet (Bray, 2008). 

4.4 Återhämtning 
För att förstå de långvariga effekterna av sandutvinning och identifiera vilka effekter som kan 

klassificeras som temporära och vilka som skall betraktas som permanenta, så har forskare 

under senare år studerat hur olika ekosystem återhämtar sig och hur lång tid själva 

återhämtningen tar (Waye-Barker et al., 2015, Uscinowicz et al., 2014, Krause et al., 2010). 

Genom att studera förändringar i artsammansättning, topografi och syrenivåer över tid så har 

forskare kunnat dra vissa generella slutsatser om hur skadlig sandutvinning egentligen är för 

havsbottnen.  

Utifrån att studera förändringar i artsammansättning har sandutvinningens effekter på en mängd 

arter blivit tydligare. En hastig minskning av en specifik art kan tyda på att utvinningen påverkat 

arten negativt (Krause et al., 2010). Beroende på hur snabbt och i vilken utsträckning arten 

återhämtar sig kan forskare skapa sig en bild över artens känslighet. Återupprepas 

undersökningen med jämna mellanrum kan forskare dessutom studera huruvida minskningen 

av arten påverkar ekosystemet i helhet. Detta kan ge tydliga signaler på om minskningen av en 

art enbart ger temporära skador eller om effekterna av sandutvinningen blir permanenta (Waye-

Barker et al., 2015). På samma sätt som en säkerställd minskning av en specifik art kan tyda på 

att sandutvinningen lett till temporära eller permanenta effekter, så kan ett oförändrat värde tyda 

på att sandutvinningen inte medför några negativa effekter. För att kringgå detta problem 

utformas ofta studier av förändringar i artsammansättning så att de inkluderar studier av såväl 

känsliga som mycket anpassningsbara arter. Om en signifikant minskning går att se på flera håll 

så kan det innebära att sandutvinningen haft kraftiga effekter på ekosystemet (Krause et al., 

2010). 

Återhämtning kan även studeras genom att undersöka förändringar i havsbottnens topografi. 

De fysiska ingreppen på havsbottnen är oundvikliga i all form av sandtäktsverksamhet på 

kontinentalsockeln, men genom att studera hur snabbt och i vilken grad gropar och fåror 

återställs till sitt naturliga stadie kan slutsatser dras om området är känsligt för ingrepp eller inte 

(Waye-Barker et al., 2015). Områden med mycket strömt vatten eller hög vågaktivitet tenderar 

att ha en snabbare återhämtningstid än i lugnt vatten (Helmig, 2016). Detta beror på att 

bottensubstrat och sandpartiklar förflyttas snabbare över havsbottnen i strömt och vågdrabbade 

områden. Studier har även visat på att djupa gropar och fåror har en längre återhämtningstid än 

den uppmätt för grunda gropar och fåror, vilket i sin tur beror på att mer material måste 
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transporteras till platsen (Waye-Barker et al., 2015). Studier av detta slag ger en ökad kunskap 

om hur effekterna av sandutvinning kan minimeras genom att reglera sandutvinningen till 

områden med en kort återhämtningstid.   

Studier av havsbottnens återhämtningsgrad pekar på att det finns en mängd faktorer som 

påverkar processen. Detta medför att det inte går att göra en generell uppskattning för hur lång 

tid det tar för naturen att återhämta sig efter att sandutvinningen är avslutad. Vissa områden 

återhämtar sig inom loppet av några månader, medan andra bär spår av täktverksamheten i flera 

årtionden (Waye-Barker et al., 2015, Uscinowicz et al., 2014, Krause et al., 2010). Forskning 

har dock kunnat identifiera generella faktorer som påverkar processen. Dessa faktorer innefattar 

bland annat utvinningens omfattning, vågaktivitet och havsströmmar samt anpassningsförmåga 

hos arterna i området. 
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5. Lagstiftning som reglerar sandutvinning 
I takt med att kunskapen ökat i frågan om människans potentiella negativa miljöpåverkan så 

har lagstiftare insett behovet av att upprätta regleringar. Detta har lett till att miljölagstiftning i 

dagsläget har fått en mycket framskjuten plats i den politiska debatten. Internationella 

konventioner och förordningar har i många fall lett till att angränsande stater lagt fram 

gemensamma regleringar om vilka bestämmelser som skall gälla inom specifika lagrum. 

Sandutvinning är dock inget sådant, då svenska och danska lagstiftningen ser olika ut. 

5.1 Svensk lagstiftning 

5.1.1 Internationella konventioner och implementering i svensk lag 

Vid FN:s första havsrättskonferens 1958 antogs Konventionen om kontinentalsockeln (Förenta 

Nationerna, 1958) för att säkerställa ensamrätten för strandstater att undersöka och exploatera 

råmaterial utanför den egna kusten (Gihl, 1958). Bestämmelserna i Konventionen om 

kontinentalsockeln har i svensk rätt kommit att ligga till grund för Lag (1966:314) om 

kontinentalsockeln 1966 (Regeringskansliets rättsdatabaser, 2015) och Lag (1966:374) om 

Sveriges sjöterritorium ((Regeringskansliets rättsdatabaser, 1995). Sedan 1958 har FN 

arrangerat ytterligare två havskonferenser och sedan 1994 har Konvention om 

kontinentalsockeln införlivats i Havsrättskonventionen (Havs och vattenmyndigheten, 2016). 

Lag (1966:314) om kontinentalsockeln reglerar utforskning och utvinning av mineraliska eller 

icke-levande naturtillgångar från havsbottnen. Författningen reglerar även att alla 

naturtillgångar på svenskt sjöterritorium tillhör den svenska staten. I praktiken betyder detta att 

det är upp till den svenska staten att ensamt besluta huruvida företag och kommuner skall ges 

rätt till att prospektera och utvinna naturtillgångar från havsbottnen.  

5.1.2 Täktverksamhet på kontinentalsockeln 

Upptagning av sand inom svenskt territorium utgör en form av täktverksamhet. En entydig 

definition av begreppet täktverksamhet saknas såväl i Lag (1966:314) om kontinentalsockeln 

som i Miljöbalken [MB] (1998:808). Den allmänt accepterade definitionen återfinnes istället i 

förarbetena till den nu upphävda Naturvårdslagen (1964:822) (Naturvårdsverket, 2003). 

Täktverksamhet definieras här som ett arbetsföretag i vilken det uttagna materialets primära 

syfte är att säljas eller användas i företagets egen verksamhet.  

5.1.3 Tillståndsförfarande 

Den svenska lagstiftningen ställer hårda krav på att täktverksamhet skall utgå från tillstånd 

utfärdade av statliga myndigheter. Problemet inom den svenska miljölagstiftningen är dock att 

lagstiftningen rörande vilka verksamheter som skall omfattas av tillståndsskyldighet i regel är 

brett formulerad. Detta beror på att den svenska miljölagstiftningen i stor utsträckning regleras 

utifrån generella bestämmelser i MB (1998:808).  

Då täktverksamhet vanligtvis tenderar att medföra direkta olägenheter i form av t.ex. 

föroreningar, så skall bestämmelserna i MB 9 kap. rörande miljöfarlig verksamhet appliceras i 

samband med all form av täktverksamhet. När en verksamhet klassificeras som miljöfarlig 

verksamhet är företag eller kommuner ålagda att ansöka om tillstånd för sin verksamhet. 

Tillståndsskyldigheten gör sig även gällande i samband med etablering av täktverksamhet i 

områden med betydande skyddsvärde i enlighet med MB 7 kap. 28 a -29 b§, vilket återspeglas 

i Lag (1966:314) om kontinentalsockeln i paragraf 3 a. 
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Verksamheter som klassificeras som miljöfarlig verksamhet är i enlighet med MB (1998:808) 

9 kap. skyldiga att inkludera en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i sin ansökan. Kraven 

rörande vad en MKB bör innehålla varierar beroende på verksamhet, men enligt Mats Lindén1, 

Johan Wagnström2 och Jonas Gustafsson3 vid Fiske- och vattenvårdsenheten Länsstyrelsen 

Skåne bör en MKB rörande sandutvinning till havs inkludera följande punkter: 

 En artinventering i det område som ansökningen berör. 

 En förhandsstudie i vilken potentiella effekter kopplade till verksamheten identifieras. 

 En metodbeskrivning i vilken aktören preciserar vilken typ av utvinningsmetod som 

skall användas. 

 

Utöver en MKB skall aktörer som önskar att påbörja sandutvinning i Öresund även motivera 

och bevisa behovet av att använda havssand. Detta beror enligt Lindén1, Wagnström2 och 

Gustafsson3 på att det är svårt att motivera ett tillstånd för en täkt om sanden kan utvinnas i 

redan existerande sandtag runt om i landet.  

Antalet specifika regleringar rörande hur ett tillstånd för utvinning av sand skall utformas och 

vad det skall omfatta är inom den svenska lagstiftningen begränsad. De breda formuleringarna 

i MB (1998:808) gör att det i första hand är de allmänna regleringarna och villkoren i paragraf 

4-7 i Lag (1966:314) om kontinentalsockeln som appliceras i samband med 

sandtäktverksamhet. Detta inkluderar bland annat regleringar rörande tillståndets omfattning 

(första stycket 4 b §) den ansvariga myndighetens möjlighet att förena ett tillstånd med specifika 

villkor (5 §) och dess möjlighet att inkludera ett krav på en upp till 500 meter bred säkerhetszon 

runt anläggningens yttersida (6 §). Krav om upprättande av en säkerhetszon innebär att den som 

ges tillstånd för utvinning skall upprätta en fartygsfrizon runt den egna täkten. Trots att 

verksamhetsutövaren inte är ansvarig för att fartyg respekterar säkerhetszonen 

(Havsrättskonventionen, 60. 6 §) kan kravet i praktiken innebära att det kan vara svårt för 

myndigheter att godkänna tillstånd i kraftigt trafikerade farleder. 

Lag (1966:314) om kontinentalsockeln reglerar enbart verksamheter inom det svenska 

sjöterritoriet, vilket i sin tur definieras i Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. I Öresund 

sträcker sig det svenska sjöterritoriet ut till territorialgränsen, vilket också utgör gränsen mot 

Danmark. Detta regleras i 3 c § i Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. 

5.2 Dansk lagstiftning 
Svensk och dansk lagstiftning skiljer sig i den bemärkelse att den danska lagstiftningen är mer 

detaljreglerad vad gäller just sandutvinning. Till skillnad från Sverige så finns det möjlighet för 

verksamhetsutövare att söka flera olika typer av tillstånd.  

5.2.1 Internationella konventioner och implementering i dansk lag 

I likhet med svensk lagstiftning så bygger den danska lagstiftningen rörande utvinning av 

naturtillgångar på de bestämmelser som anges i FN:s Havsrättskonvention (The United Nations 

Convention on the Law of the Sea; UNCLOS). Bestämmelserna i konventionen ligger till grund 

för Lov (nr 1585 af 10/12/2015) om råstoffer och Lov (nr 1616 af 10/12/2015) ( om beskyttelse 

af havmiljøet. Lov (nr 1585 af 10/12/2015) om råstoffer reglerar prospektering och utvinning 

                                                           
1 Mats Lindén, Vattenhandläggare på Fiske och vattenvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne, E-mail 2016-05-20 
2 Johan Wagnström, Fiskeridirektör på Fiske och vattenvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne, E-mail 2016-05-20 
3 Jonas Gustafsson, Marinbiolog på Fiske och vattenvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne, E-mail 2016-05-20 
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av råmaterial. Prospektering och utvinning av mineraliska och icke-levande naturtillgångar från 

havsbottnen regleras i 4 kap. Forekomster på søterritoriet og kontinentalsoklen. I enlighet med 

4 kap. 20 § tillhör alla mineral- och materialfyndigheter staten, hädan efter benämnd Lov (nr 

1585). Syftet med Lov (nr 1616 af 10/12/2015) om beskyttelse af havmiljøet är att reglera, 

förebygga och begränsa mänsklig påverkan på havsmiljön, hädan efter benämnd Lov (nr 1616).  

I likhet med de allmänna hänsynsreglerna som återfinns i den svenska lagstiftningen i MB 

(1998:808) så innehåller Lov (nr 1616) generella bestämmelser som skall appliceras över en 

omfattande mängd verksamheter. Skillnaden mellan de allmänna hänsynsreglerna i MB 

(1998:808) och bestämmelserna i Lov (nr 1616) är att de danska föreskrifterna är specifikt 

utformade för att appliceras på verksamheter och aktiviteter relaterade till havsmiljö.  

5.2.2 Täktverksamhet på kontinentalsockeln 

I enlighet med 1 Kap. 1-2 § i Lov (nr 1585) utgör utvinningen av sand en form av 

täktverksamhet och skall därför regleras i enlighet med givna krav och regleringar i 

författningen. Dessa krav och regleringar innefattar bland annat kravet på hushållning av 

naturtillgångar (2 kap.), vilket i likhet med den svenska hushållningsprincipen (MB (1998:808) 

2 kap. 5 §) skall genomsyra all form av täktverksamhet på danskt territorium. De allmänna 

bestämmelserna i 1-2 kap. i Lov (nr 1585) är brett formulerade för att säkerställa att kraven är 

applicerbara på såväl utvinningen av naturtillgångar på land som till sjöss.  

Utvinning av sand på kontinentalsockeln regleras inom dansk lagstiftning i hög utsträckning av 

paragraf 18-26 i det fjärde kapitlet av Lov (nr 1585). I enlighet med 18 § är det Naturstyrelsen 

som ansvarar för att förekomsten av mineraliska och icke levande naturtillgångar kartläggs.  

5.2.3 Tillståndsförfarande 
Inom dansklagstiftning regleras innehållet i tillståndsansökningar rörande sandutvinning av 

bestämmelser fastslagna i 3 kap. 3 st. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af 

råstoffer fra søtteritoriet og kontinentalsoklen (nr 1366 af 24/11/2015), hädan efter benämnd 

Bekendtgørelse (nr 1366). Dessa krav liknar de krav som ställs i samband med att 

verksamhetsidkaren ansöker om prospekteringstillstånd, men omfattar även krav på 

rapportering, uppföljning och miljökonsekvensbeskrivning (inom den danska lagstiftningen 

refererat till som miljøvurdering). För mer detaljerade uppgifter se bilaga 3 i Bekendtgørelse 

(nr 1366). 

I 4 kap. 20-21 § i Lov (nr 1585) fastslås att Naturstyrelsen i egenskap av ansvarig myndighet, 

har rätt att besluta vad ett tillstånd skall innehålla samt förena ett tillstånd med relevanta villkor. 

Relevanta villkor omfattar t.ex. regler rörande egenkontroll (21 § 1 p.), reglering av vad sanden 

får användas till (21 § 2 p.), tillståndets längd (21 § 6 p.) och anmälningsplikt av upptaget 

material (21 § 7 p.). Utöver möjligheten för Naturstyrelsen att förena tillstånd för 

sandtäktsverksamhet med specifika villkor har myndigheten även rätt att utkräva ett årligt 

arealvederlag på 25 000 DKK per kvadratkilometer. Verksamhetsutövaren är även skyldig till 

att betala mellan 2,50 – 8,00 DKK per kubikmeter sand som tas upp. Beloppet bestäms utifrån 

vilken form av tillstånd som verksamhetsutövaren ansökt och regleras i 22 a. § i Lov (nr 1585). 

Bestämmelserna i 22 a. § lyfter en väsentlig skillnad mellan den danska lagstiftningen och den 

svenska motsvarigheten. Först och främst krävs det ett specifikt tillstånd för att få påbörja 

undersökning av ett specifikt område. Detta regleras i 20 § andra stycket 4p. i Lov (nr 1585) 

och skiljer sig från den svenska tillståndsprocessen i vilken prospekteringsstillstånd, som 
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tidigare nämnt, precis som utvinningstillstånd regleras utifrån de allmänna regleringarna och 

villkoren i paragraf 4-7 i Lag (1966:314) om kontinentalsockeln. 

När ett företag beviljats tillstånd för prospektering är det vanligt att tillståndet förenas med 

villkor vilka reglerar hur aktören skall gå till väga under undersökningen samt vilken data som 

skall insamlas, säger Thomas Behrendt Klinggard vid Naturstyrelsen4. Beroende på var 

verksamhetsidkaren planerar att påbörja utvinning så varierar omfattningen av dessa krav, men 

Behrendt Klinggard4 påpekar att det finns generellt förekommande krav på t.ex. 

artdokumentation, en övergripande geologisk utvärdering av området och identifiering av 

potentiella effekter. Efter att undersökningen är avslutad kan företaget, om Naturstyrelsen anser 

att alla krav tillmötesgått och uppfyllts, gå vidare till att ansöka om att påbörja utvinning. I 

enlighet med 20 § andra stycket i Lov (nr 1585) finns det två olika tillstånd som 

verksamhetsivrare kan ansöka om; auktionstillstånd (20 § andra stycket 1 p.) och tillstånd till 

att påbörja utvinning i så kallade fællesområden (gemensamma utvinningsområden) (20 § andra 

stycket 2 p.). Det finns även ett specialtillstånd som berör sandutvinning kopplad till större 

anläggningsarbeten och kustbeskydd (20 § andra stycket 3 p.).  

För att förstå varför vissa företag väljer att söka tillstånd i gemensamma utvinningsområden, 

medan andra företag väljer att ansöka om exklusiva auktionstillstånd finns det en mängd 

faktorer som måste tas i beaktande. En av dessa faktorer är det initiala priset. I samband med 

att ett företag ansöker om ett auktionstillstånd offentliggör Naturstyrelsen att det inkommit en 

ansökan om att påbörja utvinning på ett specifikt område (Naturstyrelsen, 2016). Kungörelsen 

förenas med ett sista ansökningsdatum under vilken tid andra intressenter ges möjligheten att 

komma med anbud. Om ett annat företag lägger ett högre bud är det upp till det första företaget 

att avgöra huruvida de vill höja sitt bud eller lämna budgivningen. När tidsfristen är passerad 

tillfaller tillståndet det företag som budat högst. Budgivningsprocessen medför att priset per 

kvadratmeter kan öka kraftigt, beroende på hur många intressenter som deltar, och kan i värsta 

fall innebära att det företag som skickade in tillståndsansökan inte är det som beviljas tillstånd. 

Detta skiljer sig markant från de regleringar som appliceras i samband med att ett företag söker 

tillstånd för att påbörja utvinning i ett gemensamt område.  

Att vissa företag väljer att genomgå den budgivningsprocess som är förenat med 

auktionstillstånd beror på tillståndets exklusivitet. Till skillnad från utvinning i gemensamma 

områden, i vilka företaget behöver konkurrera med andra företag om naturtillgångarna, så är 

auktionstillstånd ofta förenade med bestämmelser om att företaget skall ha ensamrätt till 

utvinning inom det område som tillståndet avser. Detta kombinerat med att avgifterna per 

kubikmeter sand är avsevärt lägre för sand utvunnet i auktionsområden (2,50 DKK/m3) än 

motsvarande avgifter för sand utvunnet i gemensamma områden (8,00 DKK/ m3) kan vara en 

av anledningarna till att vissa företag föredrar att ansöka om auktionstillstånd (22 a. §. i Lov (nr 

1585)). 

Ytterligare en faktor som kan påverka valet är att de gemensamma områdena inte har någon 

tidsreglering, utan istället regleras av ett angivet maxvärde. Detta medför att företag kan söka 

tillstånd för att påbörja utvinning så länge som Naturstyrelsen bedömer att mängden sand som 

utvunnits från området inte överstiger fastställda gränser. Auktionstillstånd är däremot i regel 

förenade med en tidsreglering 

                                                           
4 Thomas Behrendt Klinggard biolog vid Naturstyrelsen, möte 2016-05-18 
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Till skillnad från Sverige, där all form av täktverksamhet faller under miljöfarlig verksamhet 

och således skall föranledas av en miljökonsekvensbeskrivning, så omfattas inte 

tillståndsansökningar för att utvinna sand i gemensamma områden av kravet på att inkludera en 

miljøvurdering (3 kap. 10§ Bekendtgørelse (nr 1366)). Inom det danska tillståndsförfarandet 

finns det inte heller något krav på att aktören skall bevisa att det finns ett särskilt behov av 

havssand i den planerade verksamheten.  

5.3 Gränsöverskridande kommunikation 
I dagsläget är kommunikationen mellan Sverige och Danmark begränsad, något som såväl 

representanter från Naturstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne är missnöjda med. Thomas 

Behrendt Klinggaard5 säger att det från Naturstyrelsens sida finns förhoppningar om att i 

framtiden påbörja ett närmare samarbete med Länsstyrelsen Skåne, men att det för tillfället inte 

är en prioriterad fråga. Från Naturstyrelsens sida har fokus under de senaste åren legat på att 

skärpa lagstiftningen och säkerställa att de regleringar som införs faktiskt efterlevs i praktiken, 

något som Behrendt Klinggaard5 menar i dagsläget prioriteras högre än att uppta en dialog med 

svenska myndigheter.  

Utöver detta nämner Lindén6, Wagnström7 och Gustafsson8 att processen försvåras av att det i 

dagsläget inte finns något krav på samråd i tillståndsprövningar i vilka ingen direkt påverkan 

på det andra landets sjöterritorium kan påvisas.  

  

                                                           
5 Thomas Behrendt Klinggard biolog vid Naturstyrelsen, möte 2016-05-18 
6 Mats Lindén, Vattenhandläggare på Fiske och vattenvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne, E-mail 2016-05-20 
7 Johan Wagnström, Fiskeridirektör på Fiske och vattenvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne, E-mail 2016-05-20 
8 Jonas Gustafsson, Marinbiolog på Fiske och vattenvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne, E-mail 2016-05-20 
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6. Diskussion 

6.1 Gränsöverskridande effekter 
Sandutvinning är som tidigare nämnt förorenat med en mängd negativa miljöeffekter, där en 

övervägande majoritet drabbar områden i angränsning till utvinningsplatsen. Från ett svenskt 

perspektiv kan det därför vara svårt att förstå vilka konsekvenser sandutvinningen på den 

danska sidan av sundet kan ha på områden och ekosystem inom svenskt sjöterritorium. Några 

av de till synes lokala konsekvenserna till följd av sandutvinning kan leda till att det uppstår 

indirekta effekter på andra områden i sundet. Kraftiga topografiska ändringar kan innebära att 

havsströmmar förändras vilket med tiden kan påverka salinitet och turbiditet på platser långt 

ifrån täkten. Det finns även farhågor att topografiska ändringar skall medföra att 

stranderosionen ökar i Öresund. Utöver de potentiella negativa effekterna kopplade till 

topografiska förändringar, så finns det även en oro att det kommersiella fisket som pågår på 

båda sidorna av sundet skall påverkas negativt till följd av sandutvinning.  

6.2 Sveriges möjlighet att påverka 
Sverige och Danmark har båda i egenskap av medlemsstater i Europeiska Unionen ratificerat 

FN:s Havsrättskonvention från 1994. I konventionen fastslås att strandstater äger suverän rätt 

att prospektera och utvinna mineraliska och icke-levande naturtillgångar inom landets 

sjöterritorium. I praktiken innebär detta att Sverige ratificerat Danmarks suveräna rättighet att 

själv disponera över de naturtillgångar som finns på den danska sidan av sundet. Detta medför 

att det är svårt för den svenska staten att ställa direkta krav på att Danmark t.ex. avbryter 

pågående sandutvinningar i Öresund eller skärper den inhemska lagstiftningen. I dagsläget 

ligger Sveriges bästa möjlighet i att stärka dialogen med berörda danska myndigheter och på 

sikt arbeta för att få till gränsöverskridande avtal, i vilka gemensamma intressen regleras. 

6.3 Skilda förutsättningar och olika filosofier 
Till skillnad från Danmark så hämtas stora mängder av den sand som används till 

konstruktionsarbete och övrig industriverksamhet från sandtag inåt landet i Sverige. Detta blir 

tydligt när de båda staternas lagstiftning rörande täktverksamhet jämförs. I den danska 

lagstiftningen är regler rörande täktverksamhet på kontinentalsockeln återges specifika lagar 

och bestämmelser i det fjärde kapitlet av Lov (nr 1585), medan täktverksamhet inåt landet i hög 

utsträckning styrs av reglementet återgivet i det tredje kapitlet. I kontrast utgår den svenska 

lagstiftningen rörande täktverksamhet från generella bestämmelser i Miljöbalken, vars breda 

formuleringar gör att reglementet går att applicera på såväl sandtag som sandtäkter till havs.  

Danmarks relativt långa kust i förhållande till begränsade möjligheter att bedriva en 

täktverksamhet inåt landet, gör att den danska staten valt att utnyttja den suveräna rätten till att 

prospektera och utvinna naturtillgångar på danskt sjöterritorium. I Sverige ser förutsättningarna 

annorlunda ut vilket har lett till att svenska myndigheter kan inta en mer restriktiv hållning i 

frågan om sandtäktsverksamhet inom det egna sjöterritoriet.  

6.4 Framtida åtgärdsrekommendationer  
Öresundsregionen är av intresse för både Sverige och Danmark. Detta talar för att det ligger i 

båda ländernas intresse att säkerställa att de negativa effekterna kopplade till sandsugning 

minimeras och regleras på ett sätt som skyddar och bevarar Öresunds många unika ekosystem. 

Ett första steg för att uppnå detta kan vara att berörda myndigheter på båda sidor sundet ser 

över om det går att införa ett krav på samråd för all form av täktverksamhet i Öresund. En mer 
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kontinuerlig dialog medför en ökad insyn i tillståndsprocessen, vilket förutom att det utgör en 

bra grund för fortsatta samtal, även innebär att fler potentiella negativa effekter kan identifieras 

på ett tidigt stadie.  

Ytterligare en lösning är att det införs ett gränsöverskridande förbud mot sandutvinning i 

Öresund, likt förbudet mot bottentrålning från 1932. Detta skulle minska den mänskliga 

påverkan på havsbottnen, samtidigt som de skadade områdena får chans att återhämta sig. 

Problemet med detta förslag är att sanden som utvinns i Öresund i mångt och mycket används 

till byggnadsmaterial i stadsutvidgningen av Köpenhamn. Ett totalt förbud skulle medföra att 

utbudet av billig sand från närområdet kraftigt sjunker, något som kan leda till att Danmark 

tvingas att importera sand från andra platser. Ökade omkostnader är generellt något som såväl 

politiker som företag inte uppskattar och således är det rimligt att ett sådant förslag skulle möta 

starkt motstånd. 

6.5 Fortsatta studier 
I studien har fokus legat på svensk och dansk lagstiftning. För att få en djupare förståelse för 

varför det finns skillnader i svenska och danska lagstiftningen kan det vara intressant att studera 

utvecklingen utifrån en historisk kontext. Detta ställer högre krav på en mer ingående 

granskning av såväl inhemska dokument som internationella konventioner, förordningar och 

direktiv, men kan bidra till att underlaget för framtida samverkansavtal och gränsöverskridande 

överenskommelser stärks.  

Bristen på forskning med utgångspunkt i Öresund rörande effekter kopplade till sandutvinning 

kan i framtida studier kompletteras utifrån fältstudier samt genom att intervjua fler involverade 

aktörer.  
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7. Slutsats 
Sandutvinning påverkar Öresund på en mängd olika sätt. Förändrade salinitetsnivåer på grund 

av förändringar i havsbottnens topografi, en ökad turbiditet till följd av muddring samt indirekta 

och direkta påverkningar på sundets många unika ekosystem är bara några exempel på negativa 

effekter kopplade till sandutvinning i Öresund.  

Till skillnad mot andra utsatta områden längs med Sveriges kust är det dessutom svårt för de 

svenska myndigheterna att i dagsläget göra något för att förhindra framtida skador. 

Förklaringen till detta är att Sverige, trots en relativt hårt reglerade lagstiftning och en restriktiva 

inställning till marina sandtäkter, har begränsade möjligheter att påverka lagstiftningen i 

Danmark. Detta beror delvis på att såväl Sverige som Danmark ratificerat FN:s 

Havsrättskonvention och således skrivit under att varje strandstat har ensamrätt att undersöka 

förekomsten av och exploatera naturtillgångar utanför den egna kusten, men förklaringen ligger 

också i att Sverige och Danmark har skilda förutsättningarna och olika filosofier rörande 

sandtäktsverksamhet. Där Sverige för en restriktiv miljöpolitik har man i Danmark valt att 

fortsätta med att utfärda tillstånd då expansionen av Köpenhamnsområdet prioriteras högre än 

ett ökat miljöskydd.  

Problemen kopplade till de skilda politiska inställningarna till huruvida sandutvinning skall få 

fortsätta i sundet blir än värre då det i dagsläget inte finns ett gränsöverskridande dialog rörande 

sandutvinning. Berörda myndigheter är idag inte skyldiga att informera varandra om pågående 

tillståndsprocesser, något som kan leda till att mycket värdefull kunskap och potentiella 

skyddsåtgärder förbises eller missas i de miljövärderingar som genomförs. Detta kombinerat 

med sandutvinningens negativa effekter på marina ekosystem pekar på att det borde finnas ett 

starkt behov hos svenska myndigheter till att inledda samtal om gränsöverskridande 

överenskommelser. 

Avsaknaden av samverkan mellan svenska och danska myndigheter gör att den svenska 

lagstiftningen inte går att betrakta som effektiv i arbetet med att skydda Öresund från 

exploatering. För att skydda Öresund krävs det att politiker i Sverige och Danmark inser de 

potentiella farorna med sandutvinning och gemensamt tar fram gränsöverskridande avtal i 

vilken sandutvinningen regleras på ett sätt som är tillfredställande för båda parter, men där 

sundets välbefinnande sätts främst. Om detta inte sker är risken stor att mängder av växt- och 

djurarter drabbas hårt och i värsta fall rubbar de näringskedjor som utgör själva grunden i 

Öresunds fantastiska diversitet av ekosystem. 
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Bilaga 1 
Ang sandutvinning i Öresund från länsstyrelsen Skåne, svar på inlämnade frågor.  
  

Bidragande till svaren har varit Johan Wagnström, Fiskeridirektör vid Fiske och 

vattenvårdsenheten och Jonas Gustafsson, marinbiolog vid samma enhet. 

  

1. Vad måste finnas med i en tillståndsansökan för sandutvinning i Öresund om t.ex. ett 

företag eller en kommun skulle söka tillstånd på den svenska sidan av sundet? 

  

Motiveringen måste vara stark. Behovet av just havssand måste bevisas. Miljökonsekvens-

beskrivningen (MKB) bör kunna beskriva vilka kortsiktiga och långsiktiga miljöeffekter blir i 

det primärt påverkade området, i de sekundärt påverkade områdena (närliggande områden 

som kan beröras av översedimentering, ras, ökad sedimentflykt o.s.v.) och hur uttaget 

påverkar materialtransporten i ett större perspektiv (kan det t.ex. påverka bankar eller stränder 

i strömriktningen, både upp- och nedströms). MKB bör beskriva hur man gör uttaget, 

punktsugning eller släpsugning, hur lång tid det tar innan området topografiskt har jämnats ut, 

vad sänkning av bottnen innebär, vilken störning verksamheten innebär för fisk, fåglar, 

däggdjur, växtlighet o.s.v. En MKB bör föregås av studier av faunan och inventeringar. Där 

man kollar vilka arter och habitat som finns i området och i de sekundärt påverkade 

områdena. Finns t.ex. hotade eller sällsynta arter eller habitat? Om täkt godkänns så bör 

metodiken väljas efter minsta påverkan på omgivning. Detta ska visas genom att tillgängliga 

påverkansminimerande tekniker och regleringar beskrivs ur ett internationellt perspektiv. 

Omfattande uppföljningsprogram bör krävas, samt kompensationsåtgärder.  Som 

remissinstans har länsstyrelsen Skåne en restriktiv hållning i frågan. Märk att länsstyrelsen 

inte bestämmer i dessa frågor. Länsstyrelsen är remissinstans men en ansökan bedöms av 

SGU enligt kontinentalsockellagen och av Mark- och miljödomstolen enligt 

miljöbalken. (Tips för fylligt bakgrundsmaterial är att söka material från ärendet 

Sandhammars bank.) 

  

2. Anser ni på Länsstyrelsen Skåne att det finns aspekter i det danska tillvägagångssättet som 

prioriteras för lågt eller inte alls tas med i tillståndsprövningen för sandutvinning i Öresund? 

  

Ja absolut. Miljöaspekten är avsevärt svagare gentemot exploateringsintressena i Danmark. 

Sannolikt beror detta på brist på lämpliga täkter på land och ett stort behov av material för att 

säkra lågt liggande delar i Danmark. Detta skiljer sig från Sverige som har mycket material 

och inte lika låg landskapsprofil. Politikerna har därför fått göra kompromisser i Danmark 

som inte skett i Sverige. Stranderosionen är ju en stor fråga och de enda tillstånden som givits 

i Sverige är för att flytta in sand till försvunna stränder. Stranderosion och sandtäkter tror vi 

har ett samband även om det är svårt att direkt koppla ihop. Danskarna har samma problem 

men vår uppfattning är att de inte kopplar ihop den med sandtäkter (sandtäkter tar dock mer 

än sand, allt upp till mindre stenar brukar åka med). 

  

3. Vilka är det övergripande invändningarna som har framförts från Länsstyrelsen Skåne 

rörande den danska utvinningen av sand i Öresund? 

  

Konsekvenserna på miljön och fisket i första hand.  Fisket i Öresund är gemensamt och därför 

har Sverige ett intresse av förhållandena både på svensk och danskt vatten. Täkternas 

påverkan på miljön är heller inte begränsad till danska vatten. Vi hävdar att Danmark måste 

beakta påverkan på erosionen även på svensk sida. De frågorna har dock inte fått någon större 
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betydelse då kunskapsbristen gör att den försiktighetsprincip som Sverige tillämpar inte finns 

i Danmark. 

  

4. Pågår det i dagsläget en dialog rörande sandutvinning mellan Naturstyrelsen och 

Länsstyrelsen Skåne? 

  

Ja vi har getts möjlighet att lämna synpunkter på deras ansökningar om täkter i sundet. Idag 

finns dock ingen täkt i närheten av svenskt vatten då Disken är fullt utnyttjad. 

 

a) Om ja, vilka frågor diskuteras just nu? 

                      

Just nu finns inget pågående ärende. 

 

b) Om nej, varför pågår det inte en dialog? 

  

Det finns inget krav på samråd om täkterna inte påverkar Sverige. Det samråd som skett beror 

på att länsstyrelsen Skåne bett de danska kollegorna att få ta del av deras beslut och att lämna 

synpunkter. 

5. Skulle en utökad samverkan, i frågor rörande sandutvinning, mellan svenska och danska 

myndigheter kunna bidra till att miljömålen ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Hav i balans 

samt levande kust och skärgård” nås för Öresund? 

  

Ja i det fall våra synpunkter får genomslag i besluten. Vi ska dock ha klart för oss att det krävs 

en mycket stark politisk vilja för att stoppa dansk sandtäkt för att istället få dem att köpa 

material från Sverige eller andra länder. Det förekommer även att svenska 

verksamhetsutövare köper material från Danmark. Vi bidrar således till problemet. 

  

6.  Anser ni att det finns några ekonomiska fördelar med att tillåta sandsugning i Öresund? 

  

Det gör det uppenbart kortsiktigt för de intressenter som utvinner material idag. Det finns en 

global efterfrågan på havssand och utvinningen är relativt effektiv. Det är billigare på kort sikt 

för Danmark att suga upp sand från Öresund för att använda i Köpenhamnsregionen, än att 

frakta långväga och köpa sand eller annat material från annan ort/land. Bristen på landresurser 

är väl den ursprungliga orsaken till efterfrågan. Om man beaktar miljöpåverkan och 

erosionsproblemen så är den ekonomiska kalkylen mer tveksam, huvuddelen av kostnaderna 

faller idag inte på exploatören. Kostnaden borde även ställas i proportion till vad de direkta 

och indirekt påverkade bottnarna skulle kunnat producera (ekosystemtjänster) om täkten inte 

skett. Och givetvis bör tiden det tar för bottnarna att återhämta sig in i ekvationen. 
 

 

 

 


