
 
 
Som flertalet invånare i Klintehamn med omnejd noterat, har Klinte Båtklubb i många år genomfört 
vassröjning i den näringsrika Klinteviken och anläggande av lekbäddar för öring i Robbjensån, som 
rinner genom samhället. På senare tid har Länsstyrelsen uppdragit åt Fritidsfiskarna att i mindre 
omfattning sänka den avsats i Robbjensån som byggdes upp för ett 80-tal år sedan, för att möjliggöra 
för fiskarter (främst nejonöga) som inte klarar ett större vandringshinder, att röra sig längre upp i 
åsystemet. Fritidsfiskarna har helt tagit bort avsatsen. Detta har bland annat medför att åns nedre 
delar torkar ut tidigare och mer totalt än vad som skett under de senaste decennierna. Detta leder i 
sin tur till att fisken är mer beroende av att Klinteviken utgör en säker tillflykt och uppväxtmiljö. 

Klinte Båtklubb har också en längre tid med oro noterat att Klinteviken grundat upp. Detta gör att 
fiskar som leker i vikens vatten och i näraliggande vattendrag, samt yngel och smolt regelbundet 
utsätts för syrebrist under sommaren och fångas och äts av fiskande fåglar i det grunda vattnet. 

Båtklubben initierar ett projekt att gräva en djupare kanalisering av vattenflödet från Sandaån längs 
vikens östra sida i riktning mot Robbjensåns utflöde siktar på att på så sätt skapa säkrare miljö för 
den yngsta fisken. Detta medför också andra fördelar: 

 Mindre risk för periodvis översvämning i Sandaåns nedre lopp 
 Chans för kanoter och roddbåtar att ta sig fram i viken 
 Säkrare tillgång till aktiviteter på Klintevikens is då vintermånaderna erbjuder sådan 
 Möjlighet att skapa en strandpromenad längs vikens östra sida 

Länsstyrelsen har på båtklubbens begäran gjort bottenundersökningar och inte funnit föroreningar 
som försvårar kanaliseringen. Det finns därmed inget som står emot vår strävan att låta de 
uppgrävda massorna läggas upp på stranden mellan vägbanken och vattnet och därmed skapa en 
början till den eftertraktade strandpromenaden. Arbetet skall genomföras under ett antal år under 
tider då det inte stör varken höst- eller vårlekande fiskarter eller vårens fågelhäckning. Arbetet avses 
att inledas under senhösten/förvintern 2018. 

 

Ägarna till fastigheter där hela eller en del av fastighetens area är belägen väster om väg 140 och 
alltså sträcker sig en bit ut i Klinteviken är sakägare i sammanhanget. Vi efterfrågar därför dessa 
fastighetsägares samtycke till att grävning sker på del av fastigheten i enlighet med ovanstående 
beskrivning. 
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Jag «KUNDNAMN», ägare till fastigheten «FASTFAST» med gatuadress «FASTADRESS», samtycker till 
att Klinte Båtklubb och dess entreprenörer genomför arbete med att kanalisera vattenflödet från 
Sandaån i Klinteviken på min fastighet på det sätt som klubben anger på omstående sida. 

 

 

Klintehamn den  


