2018-10-17
Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Beträffande ansökan om muddring i Mörkviken, Nyköpings kommun.
Ert mål nr M 4029-18
(Jfr mål nr M 4351-17 om muddermassor i Brannebol, Nyköpings kommun)
Flera kilometer av kustremsan väster och öster om den skyddade och grunda Mörkviken
präglas av bergbranter och brist på skyddade vikar. Det är väl belagt att grunda, skyddade och vegetationsrika vikar är avgörande för reproduktionen för flera av ostkustens
fiskarter.
Den aktuella viken kan därmed antas ha stor lokal betydelse för flera fiskarter, i synnerhet arter som gädda och abborre. Viken bör därför ses som extra skyddsvärd för fisk
med betydelse för såväl sportfiske som yrkesfiske liksom för kustens ekosystem, där
rovfisken har en viktig strukturerande roll.
Bland vikens växter återfinns den tämligen sällsynta hjulmöjan och sannolikt också dess
tillika sällsynta följeart höstlånke. Sommartid är det rikligt med småfisk i viken och det
är ingen djärv gissning att det också finns skyddsvärda arter av insekter och småkryp. I
ärendet saknas dock en sakkunnig inventering.
På strandängen som ansluter till Mörkviken planeras sedan flera år en s.k. gäddfabrik,
en om våren uppdämd strandäng där framför allt kustens gäddor ges goda förhållanden
för lek. Platsen är idealisk för ändamålet. Den grunda och vegetationsrika Mörkviken
erbjuder föda och skydd och en särdeles bra uppväxtmiljö för gäddyngel på sin väg från
våtmarken och vidare ut i havet.
Vi vill påpeka att den planerade våtmarken inte på något sätt hänger samman med de
planerade muddringsarbetena. För en anläggning av gäddfabrikens dammvall krävs lera
som förmår att hålla vatten. De massor som skulle muddras har inte visats vara användbara för det ändamålet.
Vi besökte Mörkviken den 12 oktober 2018. Det område som i ansökan är beskrivet
som åker och uppläggningsplats för muddermassor, är en betad och putsad strandäng,
till stor del täckt av havets vatten. Sådana blå bårder bland grästuvorna, mellan havsvikars vass och betade strandängar, är miljöer som hyser stor biologisk mångfald och är
skyddsvärda.
I ansökningshandlingen (punkt 15) påstås att muddringen skulle ha en positiv effekt på
två miljömål. Det stämmer inte. Muddringen skulle istället ha negativ effekt på dessa
miljömål. Muddringen skulle inte heller ha någon positiv påverkan på fisket i området,
tvärtom.
Att muddra i Mörkviken och placera muddermassor på strandängen skulle väsentligt
skada livsvillkoren för djur- och växtarter. Åtgärden är inte förenlig med t.ex. strandskyddet. Några skäl att medge undantag har inte redovisats.
Om muddring trots ovan nämnda synpunkter skulle tillåtas måste åtgärden utföras med
stor försiktighet och hänsyn. Muddringsområdet bör begränsas till området närmast de
befintliga bryggorna. Övriga ytor inom viken måste skyddas från uppgrumlat sediment.
Muddermassor kan inte placeras på strandängen.
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