
 

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn 

 

 

 

2013-04-14 

Hårte fiskehamnsförening upa 

 

/Staffan Berg, ordförande 



 

Anmälan vattenverksamhet 
Reviderad 2012-04-05  

 
 

 

 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
801 70 Gävle 

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 026-17 10 00 

Fax 026-17 13 93 

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 

 

Anmälan, muddring i Hårte fiskehamn 

 

1. Sökande 
Namn 

Hårte Fiskehamnsförening 

E-post 

hamnen@harte.nu 

Adress 

c/o Staffan Berg, Hårte 131 

Postnummer 

82076 

Ort 

Jättendal 

Telefon bostad 

0652-180 09 

Telefon dagtid 

0650-28 408 

Mobiltelefon 

070-211 09 74 

 

2. Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn 

      

E-post 

      

Adress 

      

Postnummer 

      

Ort 

      

Telefon bostad 

      

Telefon dagtid 

      

Mobiltelefon 

      

Är verksamheten godkänd av fastighetsägaren?    XJa        Nej 

 

3. Ombud (bifoga fullmakt) 
Namn 

Staffan Berg 

E-post 

staffan@harte.nu 

Adress 

Hårte 131 

Postnummer 

820 76 

Ort 

Jättendal 

Telefon bostad 

0652-180 09 

Telefon dagtid 

0650-28 408 

Mobiltelefon 

070-211 09 74 

 

4. Fastigheter 
Berörd/a fastighet/er 

Hårte 17:1 

Ort, byanamn eller socken 

Hårte, Jättendal 

Kommun 

Nordanstig 

 

5. Berört vattenområde (namnge) 
Vattendrag 

 

Sjö 

      

Våtmarksområde (myr, kärr, mosse etc.) 

      

Havsområde/vik 

Bottenhavet, Hårtefjärden 
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6. Typ av verksamhet eller åtgärd 

x Grävning, schaktning, muddring eller sprängning 

Schaktdjup (m) 

0 – 1,2 m 

Yta (m2) 

2000 

Volym (m3) 

900 

Bredd/djup/längd (m) 

Se Bilaga 3 

 Anläggning (t.ex. brygga eller pir) 

Typ av anläggning 

      
Yta (m2) 

      
Volym (m3) 

      
Bredd/djup/längd (m) 

      

 Fyllning eller pålning (t.ex. pålad brygga) 

Typ av åtgärd 

      

Yta (m2) 

      
Volym (m3) 

      
Bredd/djup/längd (m) 

      

 Utrivning av vattenanläggning 

Typ av anläggning 

      

Yta (m2) 

      
Volym (m3) 

      
Bredd/djup/längd (m) 

      

 Anläggande av våtmark 

 Yta (m2) 

      
Volym (m3) 

      
Bredd/djup/längd (m) 

      

 Bro (anläggande eller byte) 

Medelvattenföring i vattendraget 

(m3/s) 

      

Yta (m2) 

      
Volym (m3) 

      
Bredd/djup/längd (m) 

      

 Trumma (anläggande eller byte) 

Medelvattenföring i vattendraget 

(m3/s) 

      

Yta (m2) 

      
Volym (m3) 

      
Bredd/djup/längd (m) 

      

 Omgrävning av vattendrag (gäller ej där åtgärden 

är att hänföra till markavvattning) 

Medelvattenföring i vattendraget 

(m3/s) 

      

Yta (m2) 

      
Volym (m3) 

      
Bredd/djup/längd (m) 

      

 Nedläggning av kabel, rör eller ledning 

Schaktdjup (m) 

      

Yta (m2) 

      
Volym (m3) 

      
Bredd/djup/längd (m) 

      

 Bortledande av ytvatten (vattenuttag) 
Vattenmängd (m3/dygn) 

      

Vattenmängd (m3/år) 

      

Tidpunkt under året 

Fr.o.m                  

T.o.m       

 

7. Beskrivning av planerad verksamhet eller åtgärd 
Till exempel: syfte med åtgärden, tidpunkt för åtgärden, tekniker och metoder, vilka massor används alternativt var tar massorna vägen, pålad eller fast 

brygga, materialval etc. Observera att tekniskt underlag i form av ritningar och markeringar på karta behöver bifogas anmälan. 

Bilaga 1. Teknisk beskrivning  

Bilaga 2. Fullmakt från hamnföreningens firmatecknare 

Bilaga 3. Djupkarta nuläge och efter muddring 

Bilaga 4. Lantmäterikarta 
 

Bilaga 5. Sjökortsutdrag med dumpningsplats 

Bilaga 6. Redogörelse för senaste muddringen 1990 

Bilaga 7. Utlåtande från Hårte fäbodskogslag 

Bilaga 8. Kompletterande foton från hamnen 
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8. Beskrivning av och påverkan på miljön 
Beskrivning av förhållandena på platsen (finns redan anläggningar eller är platsen orörd, typ av botten, naturtyp, flora och fauna m.m., bifoga gärna bilder): 

Se Bilaga 1.  

      

      

      

      

Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas (tidpunkt för åtgärden, undvika grumling/erosion, åtgärderna utföres vid lågvattenföring, utanför häckningssäsong, 

utanför fiskars lektid etc.)? 

Utföres vid lämpligaste tidpunkt. Förslagsvis 15 augusti till 15 oktober eller 15 mars till 30 

april. 
 

      

      

Finns tidigare meddelade tillstånd/beslut eller gjorda prövningar på platsen för den planerade verksamheten? 

Ja, Se bilaga 6. 
 

      

Kan området/sedimenten vara förorenade (exempelvis närhet till tidigare/pågående industri, dagvattenutsläpp m.m.)? 

Nej, det är sand som rört på sig vid storm. 
 

      

 

9. För att anmälan ska kunna behandlas krävs det att nedanstående uppgifter om 

angränsande fastigheter redovisas (se punkt 9 under ”Så här ska blanketten fyllas i”). 
Angränsande fastigheter inklusive namn, adress och telefonnummer till respektive fastighetsägare: 

Vår egen fastighet Hårte 17:1 och sedan Bottenhavet. 

Hårte fäbodskogslag, c/o Ranja Olsson, Viksvägen 4, 820 76 Jättendal. Tel 0652-132 28, 

070-395 52 53 
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10. Övriga kontakter 
Anmälan till kommunen har gjorts för: 

Upplägg av muddermassor 

Bygglov 

Strandskyddsdispens 

 

Fiskeområdesförening har kontaktats 

 

Eventuell annan kontakt: 

 

 Ja        x Nej 

 Ja        x Nej 

 Ja        x Nej 

 

 Ja        x Nej 

 

 Ja        x Nej 
 

 

11. Anmälningsavgift 

Anmälan är förenad med en administrativ avgift på 1350 kr, vilket ska betalas in till 

länsstyrelsen på plusgironummer 35191-6 eller bankgironummer 5050-2764. Ange anmälan 

vattenverksamhet och namn vid inbetalning. 

 

Inbetalt den: 16/4 2013 

 

12. Bilagor som ska bifogas anmälan 

 Översiktskarta som tydligt visar vilket område som berörs 

 Detaljerad karta i ändamålsenlig skala 

 Ritning/skiss av åtgärden (ange mått på ritningen) 

 Fullmakt (om sökanden/fastighetsägaren företräds av ett ombud) 

 Uppgifter om angränsande fastigheter 

 

Komplett ifylld anmälningsblankett inklusive bilagor i fem exemplar skickas till: 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

801 70 Gävle 

 

Mer information finner du på: 

http://www2.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-

miljopaverkan/tillstand/Pages/Vattenverksamhet.aspx 

 

 

13. Underskrift 
Ort och datum 

Hårte 14/4 2013 

Namnförtydligande 

Staffan Berg 

Namnunderskrift 

      

 

 

http://www2.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/tillstand/Pages/Vattenverksamhet.aspx
http://www2.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/tillstand/Pages/Vattenverksamhet.aspx


 

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av underhållsmuddring i 

Hårte fiskehamn. 

Historik 

Fiskehamnen i Hårte anlades under första hälften av 1800-talet eller troligen ännu 

tidigare. Den första lantmäterikartan är daterad 1846. Under 1940-talet gjorde 

landhöjning och sandrevlar det allt svårare att nyttja de befintliga sjöbodarna. 

Hamnen var dessutom utsatt för sydostliga vindar, vågorna slog rätt in mot 

fiskeläget och flyttade in sanden ytterligare. En ny hamn projekterades och byggdes 

i fiskelägets östra del. Statliga krav medförde att dagens fastighet, Hårte 17:1, 

bildades 1946. Efter vattedomen 10 maj 1950 och följande byggarbete släpptes 

vattnet in i hamnbassängen 1952. 

Vid hamnbygget lades muddringsmassor på havsbotten innanför Hårteskäret. Det är 

en naturlig sänka på botten med 12m vattendjup. Samma plats användes sedan vid 

en underhållsmuddring 1990. Muddermassorna bestod då huvudsakligen av 

finkornig sand av samma typ som finns på bottnar och stränder i hela Hårtefjärden. 

Endast mindre mängder lera togs upp. Eventuell ursprunglig lera hade troligen 

avlägsnats vid den tidigare muddringen. 

Nuläge 

Nu har hamninloppet grundat upp så att en muddring är nödvändig. Grundaste delen 

av farleden är endast ca 90 cm djup. Vid lågvatten på vår och försommar ger detta 

problem även för motorbåtar, segelbåtar kommer inte in alls. 

Kultur och fritid 

Hårte är ett genuint gammalt fiskeläge, de gamla sjöbodarna, några renoverade i 

ursprungligt skick, den skyddade ”nya” hamnen och flera fina sandstränder i 

närområdet gör att Hårte har en stor potential för besökare både från land och hav. 

En förutsättning är naturligtvis att hamnen fungerar. Besökande båtar måste komma 

in på betryggande sätt. Det lokala båtlivet är också en del av miljön i fiskeläget. 

Utan en fungerande hamn med seglingsbart vattendjup även i infarten tappar Hårte 

sin karaktär av genuint fiskeläge, en miljö väl värd att bevara! 

Planerad underhållsmuddring 

Hamnföreningen vill nu underhållsmuddra ner till 2m vattendjup vid 

normalvattenstånd. Detta gäller från det stensatta hamninloppet, ut runt 

vågbrytarens spets och ytterligare ca 20m söderut tills 2m naturligt djup nåtts. Allt 

muddringsarbete utförs inom hamnfastighetens gränser. Samtidigt ämnar vi 



återställa den tidigare rännan på 1m djup och 10m bredd in till de gamla sjöbodarna. 

(Planerad djupkarta efter avslutade muddringsarbeten, se Bilaga 3.) Sammanlagt 

beräknar vi att avlägsna 900 m
3
 på en yta av 1500 m

2
 . 

Angränsande fastigheter 

Hamnfastigheten Hårte 17:1 utgör hela södra och östra delen av den moränudde 

som sticker ut i Hårtefjärden. Det finns alltså inga angränsande fastigheter. Närmast 

är allmänning, ägd av Hårte fäbodskogslag, längst in i viken och norr om 

hamnområdet. Båda ligger mer än 100m från muddringsområdet. Hårteskäret, ca 

200m öster om deponiplatsen är statlig mark.  

Miljöpåverkan 

Deponiplatsen i sänkan innanför Hårteskäret har använts vid upprepade tidigare 

muddringsföretag. Botten där är alltså redan påverkad av muddringsmassor från 

hamnens byggande 1950 – 52 samt underhållsmuddringen 1990. En kortsiktig 

grumling vid muddringsplats och deponi kan inte undvikas men om arbetet utförs 

vid lämplig årstid minimeras effekterna av detta. Muddermassorna är huvudsakligen 

sand som flyttat sig naturligt in mot hamninloppet. Det rör sig alltså inte om några 

massor från gammal hamnbotten med de föroreningar det kan innebära utan enbart 

sand med endast små mängder blålera. Sand rörs upp och grumlar vattnet varje gång 

det blåser kraftiga sydostliga vindar så den grumlingen som muddringen medför är 

av samma typ som den naturligt förekommande. 

Förslagen tidpunkt 

På vintern är det omöjligt att muddra på grund av isläget. På sommaren föryngras 

både sjöfågel och vissa fiskarter, dessutom störs naturligtvis friluftslivet. På 

senhösten leker siken och havsöringar vandrar upp i bäckar och åar. De lämpliga 

tiderna däremellan är förslagsvis 1/9 till 15/10 och 15/3 till 30/4. Vi siktar därför på 

att få tillstånd för dessa tider under 2013 – 2015 för den nödvändiga 

underhållsmuddringen. 

Hårte 2013-04-08 

 

 

 

Ordförande Staffan Berg 

 



  Bilaga 2 

 



 

Bilaga 3. Lodningskartor över muddringsområdet. 

Djupkarta över inloppet till Hårte fiskehamn. 

Djupet har lodats manuellt i ett rutnät på 1m mellan mätpunkterna. Lodningen 

utfördes vid normalvattenstånd sommaren 2012 av Staffan Berg. 
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Den tänkta djupkartan efter genomförd muddring 
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Inskannad karta från lantmäterikartan (Bilaga 4), med 

muddringsytan inlagd 

Muddringsyta

 

 



   Bilaga 4 

 

 



 

Bilaga 5. Sjökortsutdrag med dumpningsplatsen 

markerad. 

 

 

Scannad bild av sjökortet med upplagsplatsen för muddringsmassor markerad med 

rött. 

 



 

Bilaga 6. Muddring i Hårte hamn augusti 1990 

En muddring av ungefär samma omfattning som den nu planerade utfördes i augusti 

1990. Den tidens tillståndsförfarande innebar att Sven Jansson på Länsstyrelsen i 

Gävleborg och Bertil Eriksson på Fiskenämnden i Gävle gav ett muntligt tillstånd 

på telefon 1990-07-04. Muddringsmängd och deponiplats rapporterades 1990-08-15 

till Fiskenämnden. 

Sammanlagt bortforslades 990 m
3
 muddermassor vid detta tillfälle. 

Bifogas; kopior på anteckningar förda av Hamnföreningens sekreterare samt 

korrespondens med Fiskenämnden och vår entreprenör. 

 

 

Staffan Berg 

 

  



Ansökningssamtalet 

Anteckningar förda av kassören Bertil Bergkvist 

 

  



Fakturan med angiven volym 

 

  



Rapporten till Fiskenämnden 

 



 



 

Bilaga 8, kompletterande foton från hamnen 

 

Sattelitbild av hamnområdet 

 

Hamninloppet från vågbrytaren. Muddringens inre gräns är ungefär vid båtens för. 



 

Vy från hamnen mot utloppet 

 

Hårte från Hårtefjärden 



 

Hamninloppet från inre viken. Bakom vågbrytaren ses Hårteskäret ca 1800 m från 

fotografen. Deponiplatsen ligger innanför ön. 

 


