
 

 

FRÅGOR OCH SVAR MUDDRING AV HAMNBASSÄNG I HARGSHAMN 

Denna sammanställning redovisar inkomna frågor från allmänhet och andra intressenter kopplat till 

muddring av hamnbassängen i Hargshamn. Frågor loggas med tillhörande svar. För ytterligare 

beskrivningar, information om muddringsprojektet – se www.hargshamn,se/Information. Frågorna 

loggas utan namn på avsändare i en ambition att inte motverka viljan att inkomma med värdefull 

återkoppling till projektet och Hargs Hamn AB.  

 

Löpande frågeställningar och svar 

 

2020-11-04 Fråga 1:  
 
Nu när muddring, borrning samt sprängning av farleden börjat så undrar jag vad ni åtagit er att göra 
för att säkra fiskbeståndet? Jag tänker då närmast på gäddan, vilket är en fisk vår fina skärgård är 
känd för. 
Sportfiske, i allmänhet i Östhammar och i synnerhet Hargshamn, lockar väldigt många turister och 
sportfiskare från nästan hela landet årligen. 
Det vore ju synd om ert arbete i farleden skulle leda till att gäddan blir än mer sällsynt i våra vatten 
än vad den är nu. 
Ett förslag till åtgärd vore att anlägga en gäddfabrik i anslutning till vår kuststräcka, dels för att säkra 
beståndet men även för att visa att ni bryr er om naturen i vårt närområde. 
 
2020-11-04 Svar fråga 1:  
 
Den pågående muddringen av farleden utförs av Sjöfartsverket som följer gällande miljödom. Domen 
har tagit hänsyn till fiskebeståndet, därav bl.a. säsongsindelningen. Historiskt har sjöfartsverket inte 
kunnat identifiera bestående men på fiskebestånd som följa av muddring. 
 
Senare framåt december kommer Hargs Hamn AB sannolikt att inleda sin muddring av 
hamnbassängen för anläggande av ny kaj. Hargs Hamn följer då också gällande miljödom vad gäller 
fisket och har därigenom erlagt avgifter på sammanlagt 640000 kr till Havs- och Vattenmyndigheten 
för fiskefrämjande åtgärder samt 250000 kr till Medholma naturreservat för naturvårdande insatser. 
Hamnen styr dock inte över hur dessa medel fördelas, det gör respektive mottagande organisation. 
Under arbetet kommer också fisk att skrämmas bort tillfälligt vid sprängning med akustiska metoder. 
Det sistnämnda bedöms inte skrämma bort fisken permanent utan endast tillfälligt i närområdet för 
sprängningen. 
 
Hargs Hamn AB 
 
 

 

 

http://www.hargshamn,se/Information

