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1 Sammanfattning 
Framtagandet av ett naturvårdsprogram är en del i kommunens miljömålsarbete och är tänkt som 
ett underlagsmaterial av kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av Öckerö 
kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom kommunen. Som underlag har 
tidigare dokumentationer använts, t ex nyckelbiotopsinventering, ängs- och betesmarksinventering, 
olika naturvårdsprogramer samt uppgifter om rödlistade arter. Utöver detta har uppgifter inkommit 
genom muntlig information från kommuninvånare. Intressanta områden har sedan besökts i fält.  

Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes 2013 och 2014 och hade som syfte att 
identifiera, avgränsa och värdera objekt med naturvärden. Värderingen har genomförts med en 
tregradig skala, där klass I står för unika värden (av nationell klass), klass II höga naturvärden och 
klass III naturvärden. Det bör i detta sammanhang nämnas att det inom ett klassat område kan 
finnas värdekärnor med högre naturvärden, som av praktiska skäl inte avgränsats som enskilda 
objekt. Totalt har 60 olika objekt med naturvärden identifierats. Objektens totala areal, 1269 hektar, 
motsvarar cirka 49 % av kommunens landyta. Totalt har det i kommunen registrerats 72 rödlistade 
arter (baserat på utdrag från ArtDatabanken från 1980-talet och framåt). Många av arterna har 
påträffats under inventeringen eller har kända och aktuella förekomster i området.  

Två objekt är skyddade som naturreservat (Rörö 406 ha och Ersdalen 529 ha) och ett objekt är del 
av naturreservatet Nordre älvs estuarium (7 040 hektar varav 1 482 hektar land). Naturreservatet 
Nordre älvs estuarium ingår i Natura 2000-området Nordre älvs estuarium och naturreservatet 
Rörö ingår i Natura 2000-området Sälöjfjord. Men det finns också andra värdefulla naturområden 
som idag saknar skydd. De mest värdefulla är, enligt nuvarande bedömning, norra delen av Björkö, 
sydöstra Hönö, skärgård väster om Hälsö, samt västra kustlinjen utmed Fotö, Hönö, Öckerö och 
Hyppeln. Dessa områden kan vara i behov av ett mer permanent skydd.  

Särskilt skyddsvärda naturtyper i kommunen är strandängar av olika typer, ljunghedar, betade 
gräsmarker, bestånd med ädellövträd och skalgrusrika marker. Det största hotet mot naturvärdena 
är den pågående igenväxningen av stora arealer värdefulla naturmarker. Hävdade marker (bete och 
slåtter) på äldre fasta fodermarker (ängar, hagar, betade utmarker) är mycket ovanliga i kommunen 
och finns i dagsläget endast på Hyppeln (bete), Grötö (bete) och Björkö (bete). Många områden är 
idag ohävdade och under stark igenväxning. Andra hot är exploatering av värdefulla marker samt 
avverkning av värdefulla skogsbestånd och enskilda träd. 

Idagsläget har ingen motsvarande undersökning av marina värden genomförts. För kartläggning av 
marina värden hänvisas därför till den undersökning som gjordes i samband med 
strandskyddsutredningen 2002.   
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2 Inledning – bakgrund 
Framtagandet av ett naturvårdsprogram är en del i kommunens miljömålsarbete och är tänkt som 
ett underlagsmaterial till kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av Öckerö 
kommun genomfört en kartering av områden med särskilda naturvärden inom Öckerö. 
Fältinventeringen har i huvudsak genomförts under 2013 med en kompletterande del under 2014 
av biologerna Petter Bohman, Therese Johannesson och Johan Svedholm. Syftet har varit att 
kartlägga områden med särskilda värden för den biologiska mångfalden. Naturvårdsprogrammet är 
framtagen med hjälp av LONA-bidrag från Naturvårdsverket och innefattar av resursskäl endast 
naturvärden på land på huvudöarna samt de större öarna inom kommunen. I dagsläget finns en 
inventering från 2002 som genomfördes i samband med den översyn av strandskyddet som 
genomfördes då (se bilaga 5). Det skulle vara önskvärt att genomföra en motsvarande inventering 
av kommunens marina naturvärden. Kommunens förhoppning är att detta kan komma att ske i 
samarbete med närliggande kommuner, inom det samarbete som påbörjats inom kustzonplanering. 

3 Naturvårdsprogrammets roll 
I kommunens övergripande vision 2025 finns en målsättning om att ”Natur, kulturarv och historiska 
miljöer bevaras och utvecklas för kommande generationer.” Naturvårdsprogrammet är ett första steg i 
kommunens arbete med att identifiera och dokumentera kommunens mest värdefulla 
naturområden. Enligt Göteborgsregionens kommunalförbund, GR:s strukturbild och den 
överenskommelse som undertecknats av GR-kommunerna, så ska ”kvaliteterna i kustzonen tas till vara 
och utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet.” Markanvändningen i strandnära områdena pekas 
ut som ett särskilt viktigt område att arbeta med. Naturvårdsprogrammet kan här ge vägledning vid 
beslut om hur Öckerö planerar och använder strandsnära områden. Programmet skall även vara 
vägledande i kommunens arbete med att uppnå de lokala och nationella miljömålen, främst det 
sextonde ”ett rikt växt- och djurliv” men också ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.  

Planen pekar ut 60 områden i kommunen med naturvärden som är särskilt värda att 
uppmärksamma. Det handlar om örtrika strandängar, krattekskogar, odlingslandskap, 
ädellövskogsmiljöer, vidsträckta hällmarksområden och en del öar med framträdande mångfald. I 
flera av de utpekade områdena har hotade djur och växter observerats. Kommunen bör verka för 
att dessa områden bevaras och utvecklas på ett sådant sätt att naturvärdena består. I de fall där 
skötsel är en förutsättning för arternas fortlevnad har förslag på hur en sådan kan se ut redovisats. 

Områden med naturvärden som pekas ut i naturvårdsprogrammet (se bilaga 2) motsvarar cirka 49 
% av kommunens totala yta, varav 21 % är klass I-objekt, 13 % klass II-objekt och 14 % klass III-
objekt. Dessa områden hyser natur med stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det handlar 
till stor del om miljöer som förr varit vanliga i det brukade landskapet eller i ett naturlandskap. En 
del av dessa områden har höga eller unika värden och är ekologiskt särskilt känsliga enligt 
miljöbalken. Områden med unika naturvärden (klass I) har få motsvarigheter i landet eller regionen. 

Inventeringen av naturvärden är att se som ett första steg i naturvårdsarbetet. Utifrån de värden 
som dokumenterats behövs fortsatt arbete med att ta fram en åtgärdplan.   

De kunskaper som framkommit vid inventeringen kan direkt användas som underlag vid 
exploatering av nya områden. Enligt plan- och bygglagen så ska hänsyn alltid tas till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter. Mark får endast planläggas och bebyggas om marken från 
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inventeringen är tänkt som hjälp i den bedömningen, 
men är en översiktlig genomgång av kommunens naturområden. Inom varje område/objekt kan 
förekomma variationer. Vid planer på exploatering behövs därför en mer djupgående analys av vad 
som är möjligt i det enskilda fallet. 
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Vägledning vid planering av mark i Öckerö kommun: 

Områden med 
Naturvärdesklass* Avvägningar exploatering 

Unika naturvärden Exploatering ska undvikas  

Höga naturvärden Exploatering som hotar naturvärdena bör undvikas, men kan i vissa 
fall vara möjlig. Då efter fördjupad undersökning och avvägning 
mellan naturvärden och övriga allmänna intressen i det enskilda fallet. 
Ska då utformas så att naturvärdena inte hotas. Naturvärden 

Lägre naturvärden 

Exploatering kan ske efter avvägning i det enskilda fallet mellan 
naturvärden och övriga allmänna intressen, men bör då utformas så att 
naturvärdena inte hotas. Fördjupad undersökning kan behövas. 

*Värdesklasserna presenteras närmare på sid 8 samt i bilaga 3. 

Tanken är att programmet ska vara ett levande dokument som kompletteras med ny kunskap när 
sådan kommer fram. 

4 Lagstiftning naturvård 
Det finns olika typer av skydd för värdefulla naturmiljöer och arter. Här följer en kort beskrivning 
av de vanligaste formerna.  

Natura 2000 
Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter och/eller naturtyper som i ett europeiskt 
perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Sverige och övriga EU-länder ska se till att 
nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas i områdena enligt art- och habitatdirektivet och 
fågeldirektivet. De flesta områden är också skyddade som nationalpark eller naturreservat och alla 
är riksintressen. Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men innebär inte något generellt stopp för 
pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka 
åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas. Särskilt tillstånd krävs enligt miljöbalken 
för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
sådant område. 

Naturreservat 
Utgångspunkten är att skydda särskilt värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. 
Det innebär att det ofta är de naturmiljöer med störst skyddsbehov som blir 
naturreservat. Naturreservat kan bildas i syfte att: bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för friluftslivet, skydda, återställa eller nyskapa 
värdefulla naturmiljöer eller att skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 
Naturreservat kan bildas av länsstyrelserna och av kommuner med stöd av miljöbalken. Marken i 
ett naturreservat kan ingå i såväl ett privat som allmänt ägande. 

Djur- och växtskyddsområden 
I syfte att skydda sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växtarter kan länsstyrelsen eller 
kommunen med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken inrätta djur- och växtskyddsområden. 
Föreskrifterna innebär att allmänheten, och i vissa fall även markägaren, inte får vistas inom 
området under en viss tid av året. De kan även begränsa rätten till jakt och fiske. De vanligaste 
motiven är att skydda fåglars häckningsområden under häckningstid (fågelskyddsområde) eller 
sälars uppehållsplatser (sälskyddsområde). 
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Biotopskyddsområden i skogs- och jordbruksmark 
Skyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden, så kallade biotoper, som utgör livsmiljö för 
hotade djur- eller växtarter eller som av annan orsak är särskilt skyddsvärda. Biotopskyddsområden 
skiljer sig från till exempel naturreservat genom att det är ett antal namngivna biotoper som får 
skyddas som biotopskyddsområde. Det finns två olika former av biotopskyddsområde, dels en som 
innebär ett generellt skydd för vissa biotoper, och dels en som innebär att skydd för en biotop 
beslutas i varje enskilt fall. Inom områdena får inte verksamhet bedrivas som kan skada 
naturmiljön. 

Fridlysta djur- och växtarter 
Fridlysning av en växt- eller djurart innebär oftast att arten skyddas mot plockning eller dödande 
och infångande. Artens frön, ägg, rom eller bon skyddas också. I vissa fall är det bara förbjudet att 
gräva upp eller plocka en art för försäljning. Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art 
i hela landet, i ett län eller i en del av ett län. Brott mot bestämmelserna kan medföra böter eller 
fängelse. Fridlysning innebär normalt inte att arten är skyddad mot pågående markanvändning i 
form av till exempel jord- eller skogsbruk, eller mot övergödning och andra föroreningseffekter.  
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5 Inventerings- och värderingsmetoder 
Identifieringen av områden med naturvärden har genomförts med hjälp av rapporter (Åsander 
1991, Kilnäs, M. 2002, Översiktsplan Öckerö kommun 2006), uppgifter från föreningen Bohusläns 
flora (datauttag; Evastina Blomgren/Föreningen Bohusläns flora) och naturvårdsprogram för 
Öckerö kommun (Öckerö kommun 1996), data från ängs- och betesmarksinventeringen 
(Jordbruksverket TUVA), nyckelbiotopinventeringen (Skogsstyrelsen) och våtmarksinventeringen 
(Länstyrelsen) samt muntlig information från Naturskyddsföreningen, naturvårdskunniga boende i 
kommunen, m fl. Därefter har fältinventeringar genomförts i identifierade områden under 2013 och 
2014.  

Naturvärdesinventering är en metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. 
Syftet är att med en rimlig arbetsinsats identifiera större och mindre områden med särskilda 
ekologiska värden inom ett landskapsavsnitt. Metoden är utarbetad efter samma principer och 
riktlinjer som gäller för Naturvårdsverkets, länsstyrelsens och Skogsstyrelsens inventeringar av t ex 
ängs- och hagmarker och nyckelbiotoper, och den är anpassad så att resultat från dessa 
inventeringar kan vägas in. Se även bilaga 3.  

Figur 1. Naturvärdesbedömningen som visas i värdepyramiden ovan bygger på erfarenhet och allmänna, vedertagna 
naturvårdsprinciper. Figuren är bredast vid basen och smalast vid toppen. Detta belyser att de miljöer som återfinns 
längts upp i pyramiden är sällsyntare än sådana som finns längre ner i pyramiden. 
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6 Allmän beskrivning av kommunens natur 
Öckerö tillhör den naturgeografiska regionen "Ljungheds- och kustskogsområden längs svenska 
västkusten" (Nordiska ministerrådet 1984). Kommunens natur är präglad av klimatet och av forna 
tiders markanvändning. Utbredningen av ljunghedar vittnar om tidigare skogsavverkning och 
intensivt bete. Idag är merparten av ljunghedarna ohävdade, men igenväxningen går mycket 
långsamt på grund av det hårda kustklimatet.  

Kalt berg dominerar landskapsbilden. De få skogsområden som finns inom kommunen utgörs av 
lövkrattskog, triviallövskog, ädellövskog och planterad barrskog. 

Berg och jord 
Geologiskt tillhör Öckerö det västsvenska gnejsområdet. Större delen av kommunen utgörs av 
urberg ”i dagen”. Berggrunden domineras av en grå, åderrik ytbergartsgnejs. På Lindholmen, 
Hyppelns kalv och Rörös nordvästra sida förekommer bergarten amfibolit. I låglänta områden 
förekommer framför allt grovmo, sand, grus och klapper. På norra och centrala Björkö finns 
områden med glacial och postglaciala finleror. På östsidan Källö finns ett stråk med glacial finlera 
och på centrala och sydöstra Öckerö samt nordöstra Hönö finns områden med postglacial finlera. 

Figur 2. Klapperstensfält på västsidan Lindholmen. 

Morän – Randbildningar 
I kommunen finns flera israndbildningar, vilka bildar mäktiga klapperstensfält. Randbildningar är 
avlagringar som bildats av inlandsisen. Material från isen har avsatts vid den avsmältande iskanten, 
och särskilt när isen stått still en längre tid. På Hönö, Grötö och Öckerö finns relativt väl 
sammanhängande randbildningar. De utgörs av flacka moränvallar i riktningen NNV-SSO, 100-200 
meter breda och 5-10 meter höga. Ryggarna är kraftigt svallade, det vill säga finare material har 
spolats bort, och därför är ytan rik på block. På och invid moränryggarna förekommer små 
områden med klapper och grus.  

Skaljord  
Skaljord är avlagringar som innehåller skal och skalfragment av främst musslor och snäckor och ger 
upphov till en rik flora. På centrala delen av Rörö förekommer skalavlagringar i svallgrus. Även på 
Huvudet på östra Björkö finns en avlagring. 

Räfflor 
Spåren efter istiden syns överallt i landskapet. På hällar finns till exempel isräfflor som bildats när 
stenar och grus i isen repat och skrubbat berggrunden. Genom att titta på hur räfflor och 
skärmärken ligger orienterade kan man få en uppfattning om hur isen rört sig över området. Räfflor 
förekommer på I stort sett alla hällar men på strandhällar i skärgården är de bäst bevarade och mest 
synliga. På flera lokaler förekommer räfflor i flera riktningar; på spetsen av Hönös sydligaste udde, 
på nordspetsen av Lygnholmen, på nordostsidan av Lilla Äxholmen, på strandhällar öster om 
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färjeläget på norra Stuvö, på sydöstra Stuvö och sydöstra Hälsö, i den inre delen av Hjälvik och på 
sydöstra Rörö. 

Jättegrytor 
När inlandsisen smälte bort bildades enorma mängder av vatten. Vattenmängderna tvingade sig 
fram över och under isen och mejslade fram märkliga former i berggrunden. Jättegrytor är en sådan 
form.  De har bildats i samband med kraftiga vattenrörelser i isens kontakt med berggrunden. På 
sydsidan av berget Pjonken på Björkö finns ett tiotal ursvarvningar, nischer och kaviteter. Den 
största nischformade grytan mäter en meter i diameter. På östsidan av den näst största ön av 
Vannholmarna finns tio jättegrytor inom en sträcka av knappt femtio meter. Nästan alla är 
nischformade. Flertalet av dem har en diameter mellan 0,3 och 0,6 meter samt ett djup mellan 0,3 
och 0,8 meter. Den östligaste jättegrytan är oval med en största diameter av 1,5 meter. 

Svallsediment 
Strax efter istiden låg stora delar av Sverige under havsytan. Den nivå dit vattnet nådde som högst 
kallas för den högsta kustlinjen. Allt eftersom landet steg ur havet utsattes terrängen under högsta 
kustlinjen för vågornas svallning. I själva svallzonen sköljdes finare partiklar bort ur sedimenten. 
Det grövsta materialet blev kvar som avlagringar av grovt grus, sten och klapper. I stort sett hela 
kommunen har varit utsatt för denna process. De största förekomsterna av svallsediment i 
kommunen är knutna till morän- och isälvsavlagringar, som till exempel invid randbildningarna på 
Hönö och Öckerö. Här finns på sina ställen mer än fem meter skalförande sand och grovmo. 
Klapper förekommer på västsidan av flera öar, främst på Rörö, i form av strandvallar på olika 
nivåer och utbredda fält. Svallgrus finns till exempel på Grötö och på Hyppeln. 

Olika typer av stränder 
En av kommunens mest säregna och mest 
skyddsvärda naturtyper utgörs av sand-, grus,- sten- 
och blockstränder. Dessa förekommer framför allt 
utmed västsidan på många av kommunens öar. 
Särskilt skyddsvärda arter i den här miljön är 
sandmålla, strandvallmo, ostronört och martorn.  

Strandängarna kännetecknas av att de står under 
påverkan från havsvatten vilket präglar floran. 
Typiska arter som växer på strandängarna är 
strandkrypa, gåsört, revigt saltgräs och salttåg. 
Mindre vanligt förekommande är strandrödtoppa, 

kustarun och havsnarv. Hävdade strandängar är 
värdefulla bland annat som födosöks- och rastlokal 
för fågel.  

På flera håll i kommunen finns strandängar, allt ifrån 
korta sträckor med strandängsväxtlighet där 
kustlinjen är småflikig till stora sammanhängande ytor som vid Björkö huvud, Ersdalen och vid 
Öckerös sydöstra spets. 

Figur 3. Sandmålla är en sällsynt växt 
som vissa år växer upp på 
sandstränder i kommunen.  
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Kommunens strandängar är i huvudsak ohävdade, med undantag för att det förekommer ett visst 
gåsbete. 

Figur 4. Havsstrandäng i Ersdalsviken, Hönö. Ängen har tidigare betats av får men är i dag ohävdad. 

Sandstränder finns på de flesta av kommunens öar. Karakteristiskt för dessa är ruggar med strand-
råg och täta mattor med saltarv. Här växer också marviol och mer sällsynt paddfot, sodaört och 
kustruta. En av sandsträndernas rariteter är sandmållan, som dyker upp vissa år.  

På sandstränderna kan det också förekomma tångvallar. De uppkommer genom att tång, vass eller 
annan vegetation drivit med vattnet genom strömmar och vågrörelser och lagrats upp som ”vallar” 
längs stränderna. På det ofta mycket näringsrika underlaget uppkommer en frodig vegetation. Ty-
piska arter är olika mållor, pipdån, gråbo och åkermolke. I och med att blåstången minskat i vissa 
områden har blåstångsvallarna blivit sällsyntare, medan driftvallar bestående av fintrådiga alger bli-
vit allt vanligare.  

Figur 5. Sandstrand med tångvallar i Lappesand, Hönö. 



       Naturcentrum AB 
 Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 

 

 12 

Även blockstränder finns representerade på många håll i kommunen och även här kan det 
förekomma driftvallar med arter som kärrtörel, strandkvanne, strandkål, strandloka och besksöta. 
På blockstränder växer också mindre vanliga växterna som hampflockel, strandbeta och 
strandmalört  samt sällsyntheter som strandvallmo. 

 

Figur 6. Hällmarker dominerar kommunens natur. De är en mosaik av öppna berghällar, ljunghedar, 
våtmarker och dammar, buskrika marker och träddungar. Bilden visar hällmarker på nordvästra Björkö. 

Hällmarker 
Öppna hällmarker är en mycket vanlig naturtyp i Bohuslän och det föreligger sällan något direkt hot 
från exempelvis skogs- eller jordbruk. Berggrunden är i regel näringsfattig och svårvittrad, vilket 
leder till att floran är sparsam. Undantaget utgörs av lavfloran, som ofta är riklig med arter som 
tuschlav, vägglav och olika navellavar.  

I små sprickor, klåvor, och på plana hällmarker mot havet har det ibland ansamlats skalgrus och här 
kan floran vara rikare. Att hällmarkerna förblir ohävdade leder på lång sikt till att träd vandrar in 
och att skog bildas och breder ut sig. Därigenom hotas hällmarkernas naturvärden. 

Stora delar av kommunens natur utgörs av hällmarksmosaiker med lavklädda berghällar, träd- och 
buskrika klåvor, småvatten, torrängar fattiga kärr och fuktängar. I hällmarkens klåvor (bergsprickor) 
växer ljung och kråkbär tillsammans med enbuskar, sälgarter, björk, asp och rönn. I klåvor med 
rikare jordmån kan även ädellövträd förekomma, som ek och ask. 

I anslutning till hällar breder täta, vindpinade buskage med bland annat slån, björnbär och nypon ut 
sig. 

På berghällarna finns partier med lågvuxna örter som på olika sätt är anpassade till att klara torka. 
De kan vara arter som gul fetknopp och kärleksört eller ettåriga örter som vårtåtel, styvmorsviol, 
vårspärgel, bergsyra och grönknavel. I hällmarkernas fattigkärr växer bland annat ljung, tuvsäv, 
klockljung, kråkris, rundsileshår, ängsull och olika starrarter. I bottenskiktet dominerar olika 
vitmossor. 
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Figur 7. Exempel på lavar som växer på klippor och stenar i kommunen: vägglav (1), svart kantlav (2), 
strandbrosklav (3), tuschlav (4) och strandorangelav (5). 

Hällmarkernas småvatten befinner sig mestadels i olika stadier av igenväxning. I småvatten där 
igenväxningen är liten förekommer arter som hästsvans, natearter, igelknopp, bredkaveldun och 
näckrosor. I småvatten av igenväxningskaraktär dominerar ofta vitmossa och/eller vass. 

Figur 8. Berghällar i exponerade lägen, som till exempel på Långholmen söder om Hönö, är klädda av 
diverse lavar. Ett exempel är den vackert orangegula vägglaven. 
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Figur 9. Skog med inslag av ädellövträd kring gården vid Ryd, Björkö.  

Skog 

I kommunen finns enbart ett fåtal skogar. Den största sammanhängande skogen finns på Björkö 
och den utgörs delvis av ädellövskog med ek, ask och alm, men här växer också tall och 
triviallövträd som björk och asp. Skogen är till stor del uppväxt på före detta brukade marker. Även 
i Jungfruviken på Hönö finns ett större skogsområde, som delvis är planterat. I övrigt rör det sig 
om mindre partier av igenväxningskaraktär t ex i skyddade klåvor eller av planterad skog, som t ex i 
Ersdalen. I Jungfruviken på Hönö, på västsidan Grötö och på sydvästra Öckerö finns ekrattskogar 
med vindpinade, senvuxna träd. 

Ädellövskogar, med ek, lind, lönn och alm, förekommer på ett fåtal platser i kommunen. De 
återfinns främst i anslutning till odlingslandskapet på norra Björkö, i övrigt växer de i regel som 
smala zoner utmed bergskanter, gärna på skalgrusrikt underlag. Fältskiktet är bitvis rikt med arter 
som blåsippa, skogsbingel och desmeknopp. Buskskiktet är ofta rikt och innehåller många arter 
men hassel är särskilt vanligt förekommande. 

Figur 10. Krattskog med grövre ek och ädellövskog med bland annat ask och ek vid Ryd, Björkö.  
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Kulturmarker och odlingslandskap 
Äldre tiders levnadssätt utgör en mycket viktig förutsättning för områdets naturvärden. Framför allt 
gäller detta det traditionella jordbruket, med slåtter på strandängar och inägomarker och lösdrift av 
betesdjur på karga utmarker, som satt sina spår i faunan och floran. Människornas hårdhänta 
nyttjande av träd och buskar till brännved och i fiskberedning m.m. skapade en karg, öppen 
hedmarksmiljö där speciella arter kunde etablera sig. Den gamla kulturen gav upphov till öppna, 
betade och slagna marker, och i de här öppna och solvarma markerna etablerade sig en lång rad 
arter. Många av dessa minskar mycket kraftigt idag, på grund av att det traditionella jordbruket i 
stort sett upphört och att markerna växt igen med sly och skog. 

Figur 11. Ljunghed på Ängholmen. 

 
Ljunghed: På ljunghedar inom kommunen är ljungen generellt gammal, grov och högväxt eftersom 
ingen störning (hävd, bränning) förekommit i sen tid. Buskar och trädgrupper med rönn, oxel, 
björk och asp har växt upp i ljungmarkerna. Igenväxningen går till en början relativt långsamt, på 
grund av det utsatta läget med påfrestningar i form av salt, vind och torka. Ljunghedar som 
fortfarande är öppna till karaktären finns på Ängholmen och Hyppeln. På Rörö har ett 
restaureringsprojekt pågått sedan några år tillbaka, som bland annat innebär att ljunghedar bränns. 

Fuktängar är öppna växtsamhällen med stor artrikedom vilka är mycket känliga för igenväxning. Vid 
en svagare grad av igenväxning kan småväxta örter som käringtand, vildlin, darrgräs och höskallra 
överleva. Ofta påträffas fuktängarna i en nivå strax ovanför strandängarna. Vid utebliven hävd 
domineras dessa marker av högvuxna örter som älggräs, fackelblomster, strätta och rödklint. Buskar 
som nypon, slån och björnbär kan också förekomma på fuktängarna.  

Torrängar är öppna gräsmarker på lättdränerat underlag eller tunt jordtäcke. Typiska arter är 
getväppling, blodnäva, harklöver, och käringtand. Ibland finns det en inslag av kalkrik jord, vilket 
bidrar till en betydligt rikare flora, med arter som brudbröd, låsbräken och kattfot. Torrängarna är 
beroende av störningar t ex beteshävd. 

Gräshedar förekommer när jordtäcket är något tjockare och efter långvarig hävd t ex bete. Gräshedar 
av denna typ påträffas numera främst i anslutning till badplatser (störning genom tramp och 
liknande) samt i de få områden som fortfarande betas. Typiska örter på gräsheden är fårsvingel, 
gulmåra, liten blåklocka, backglim, blåsuga och jungfrulin. Även salttåliga arter som gulkämpar, trift 
och strandglim kan förekomma i strandnära miljöer. 

Stagghed/blåtåtelfukthed: Denna naturtyp förekommer på marker med god vattentillgång. Om marken 
hävdas dominerar stagg, vid utebliven hävd tar det högvuxna gräset blåtåtel över. Små områden 
med stagghed finns på öarna väster om Hälsö, i övrigt dominerar blåtåtelfuktheden. Typisk flora 
för denna naturtyp är blodrot, krypvide, ängsfryle, kärrviol och hirsstarr. Även den rödlistade 
granspiran kan förekomma. 
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Figur 12. Ekonomisk karta från 1934. Gårdarna vid Ryd och Huvudet omges av åkermarker. Bortom 
åkermarkerna finns små betesmarker här och var (symboliserad med grästuvor), dels insprängda i 
hällmarker, dels på strandängar. 

Småvatten och dammar 
I kommunen finns en mängd småvatten och dammar, både naturliga och mer eller mindre skapade. 
Ett typiskt småvatten i Öckerö kommun är ett tiotalmeter i diameter, oftast kantat av berghällar och 
har en hård stenbotten. Till- och frånflöden saknas ofta och dammen fylls därför mestadels på med 
regnvatten eller grundvatten. Vegetationen i och runt en typisk Öckerödamm utgörs av en smal 
bård av yngre lövträd och strandkanten är bevuxen med vitmossor, vattenklöver, flaskstarr eller är 
helt kal. Ofta finns det ett tjockt sedimentlager av organiskt material på botten. Vattnet är ofta 
mycket mörkt och humusrikt till följd av de stora mängderna organiskt material som finns i dam-
men. Mindre vattensalamander är en karaktärsart som finns i en majoritet av dammarna. Den lite 
udda skinnbaggen vattenbi verkar förekomma i en stor del av dammarna.  

Figur 13. Mindre hackspett, tobisgrissla och hämpling är några av de arter som häckar i kommunen.  
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Fågellivet 

Kommunens mest värdefulla fågellokaler utgörs av strandängar och grundområden, öar och skär, 
buskrika hällmarker och lövskogsområden. Strandängsmiljöerna är viktiga häcknings-, rast- och 
övervintringslokaler för vadare och sjöfågel. Öar och skär är betydelsefulla för häckande kustfåglar 
som tobisgrissla, ejder, silltrut och gråtrut. Några skär, som Kråkholmen och Dannekroksholmarna, 
har också stora kolonier av fisktärna och enstaka par silvertärna. Vissa år häckar den starkt hotade 
arten kentsk tärna inom kommunen. Hällmarkerna och de öppna kulturmarkerna hyser också en 
god population av hämpling, en art som minskat betydligt i Sverige under senare år. 
Lövträdsmiljöerna på norra Björkö hyser bland annat mindre hackspett. Vid Hult, även kallat 
Sudda, på sydöstra Hönö har ringmärkning skett sedan 1997. Som mest har 42 olika arter infångats 
(2011) och i genomsnitt har 1172 fåglar infångats per år under perioden 1997-2012. Bland 
infångade fåglar dominerar olika arter sångare och mesar. Även järnsparv hör till de arter infångats i 
stort antal under flera år. Till mer sällsynta arter som infångats hör större piplärka, dvärgsparv, 
lappsparv, rosenfink, höksångare, taigasångare och skäggmes.  

  
Figur 14. Exempel på flora som förekommer i Öckerö kommun. Bokstaven efter varje art anger om 

den är vanlig (V), ganska vanlig (GV), ganska sällsynt (GS) sällsynt (S) samt fridlyst (F). 1 

bohusmarrisp (S), 2 gåsört (V), 3 trift (V), 4 salttåg (V), 5 strandaster (V), 6 ostronört (SF), 7 loppstarr 

(GV), 8 glasört (GV), 9 kustarun (VF), 10 strandglim (V), 11 kustbaldersbrå (GV) och strandmalört 

(GS), 12 strandkrypa (V), 13 klockljung (V), 14 saltarv (V), 15 smultronklöver (GV), 16 skörbjuggsört 

(V), 17 gulkämpar (V), 18 styvmorsviol (V), 19 martorn (SF). 
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Generella skötselråd 
Småskaligt jordbruk, med åkrar, ängar, betesmarker och brända hedar präglade i gamla tider 
landskapet på skärgårdens öar. Det var ett öppet landskap, där skogen ännu inte återhämtat sig efter 
sillperiodernas virkesslukande verksamhet. I skärgårdens odlingslandskap fanns en stor biologisk 
mångfald och fragment av denna finns ännu kvar. Under 1900-talet har dessvärre många av 
skärgårdens öar vuxit igen, eftersom odling och annan markanvändning upphört. Att restaurera och 
återskapa detta landskap och dess naturvärden är idag en viktig del av naturvården.  

Hävdade marker är artrika av flera orsaker, bland annat för att störningen av marken ger grogrund 
för frön av små ettåriga växter. En annan orsak är att hävd av olika slag gynnar en viss sorts växter 
– det vill säga sådana som kan undgå liar och betande mular. Man kan också säga att en viss sorts 
konkurrens saknas – nämligen den om ljus och näring. Upphör hävden så vinner arter som snabbt 
kan växa på höjden. Dessutom kan störningen (läs hävden) hjälpa till att skapa olika mikromiljöer 
så att andra små organismer t ex mossor, insekter m m kan trivas. 

I många av de områden som pekas ut i naturvårdsprogramen är naturvärdena kopplade till en viss 
typ av skötsel, exempelvis bete. Det kan till exempel röra sig om värdefull flora, knuten till öppna, 
hävdade gräsmarker. Idag finns endast fåtal betesmarker (Hyppeln, Grötö och Björkö) i 
kommunen. Bete har tidigare förekommit i till exempel Ersdalen men på grund av konflikter med 
bland annat besökare med hundar fick bete upphöra. I de skötselförslag som presenteras för 
flertalet av objekten föreslås bete, slåtter eller bådadera (den sistnämnda är den mest traditionella 
och bästa metoden för att gynna biologisk mångfald). Då dessa hävdformer inte alltid är praktiskt 
genomförbara kan bränning vara ett alternativ, men bränning och efterföljande bete är bäst på t ex 
ljunghedar. Traditionen med bränning av ljunghedar går långt tillbaka i tiden, då man förr med 
jämna mellanrum brände hedarna för att skapa ett bättre bete till kreaturen.  

På våren 2012 och 2013 genomfördes bränningar på Rörö inom projektet GRACE, ett Life+-
projekt som syftar till att restaurera igenväxta gräsmarker i skärgården. I en uppsats från Göteborgs 
Universitet 2012 undersöktes effekterna av naturvårdsbränning på insekter och flora på Rörö. 
Studien visade att naturvårdsbränningen ger en annan typ av växtlighet med t ex de rödlistade 
arterna granspira och ljungögontröst. Även insektsfaunan förändrades och många skalbaggar t ex 
långhorningar, barkborrar och gaddsteklar påträffades.  

Flertalet områden är i behov av hävd för att behålla sina naturvärden. För att stoppa igenväxningen 
behövs fortsatt arbete med att ta fram skötselplaner. Det är därför viktigt att arbeta för att så sker. 

8 Skyddade områden 
En mindre del av kommunen omfattas av Riksintresse för naturvård NRO 14143 ”Rörö”. I 
kommunen finns tre naturreservat (Rörö, Ersdalen samt del av Norde älvs estuarium). Större delen 
av stränderna och vattenområdet omfattas av strandskydd upptill 300 meter. Delar av kommunen 
berörs av två Natura-2000 områden (Sälöfjord, Nordre älvs estuarium). Flera öar och skär är 
fågelskyddsområden med tillträdesförbud under fåglarnas häckningstid. Ett stort antal arter inom 
området är skyddade enligt artskyddsförordningen (fridlysta arter, fågeldirektivet samt arter i art- 
och habitatdirektivet), arterna finns förtecknade i bilaga 4. Inom kommunen förekommer inga 
registrerade objekt med generellt biotopskydd. 
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9 Förteckningar över rödlistade arter som påträffats i Öckerö kommun  
 
FÅGLAR 
Somateria mollissima, ejder, NT 
Actitis hypoleucos, drillsnäppa, NT 
Arenaria interpres, roskarl VU 
Larus argentatus, gråtrut NT 
Larus fuscus, silltrut NT 
Sterna sandvicensis, kentsk tärna EN 
Cepphus grylle, tobisgrissla NT 
Streptopelia decaocto, turkduva NT 
Bubo bubo, berguv NT 
Caprimulgus europaeus, nattskärra NT 
Apus apus, tornseglare NT 
Jynx torquilla, göktyta NT 
Dendrocopos minor, mindre hackspettNT 
Carduelis cannabina, hämpling VU 
 
KÄRLVÄXTER 
Hyoscyamus niger, bolmört NT 
Adoxa moschatellina, desmeknopp NT 
Rumex conglomeratus, dikesskräppa EN 
Zostera noltii, dvärgbandtång VU 
Radiola linoides, dvärglin VU 
Sedum anglicum, engelsk fetknopp NT 
Rubus lagerbergii, filtbjörnbär NT 
Crassula aquatica, fyrling NT 
Pedicularis sylvatica, granspira NT 
Verbascum lychnitis, grenigt kungsljus VU 
Carex hartmanii, hartmansstarr VU 
Rubus cyclomorphus, hjärtbjörnbär VU 
Setaria viridis, kavelhirs NT 
Lysimachia minima, knutört VU 
Helosciadium inundatum, krypfloka EN 
Gentianella campestris subsp. Baltica, kustgentiana EN 
Taraxacum litorale, liten kärrmaskros VU 
Euphrasia micrantha, ljungögontröst VU 
Carex pulicaris, loppstarr VU 
Limonium vulgare, marrisp VU 
Eryngium maritimum, martorn EN 
Rubus lamprocaulos, naggbjörnbär VU 
Mertensia maritima, ostronört CR 
Asperugo procumbens, paddfot NT 
Carex punctata, prickstarr VU 
Rubus rosanthus, rosenbjörnbär EN 
Lythrum portula, rödlånke NT 

Blysmus rufus, rödsäv NT 
Carex vacillans, saltstarr NT 
Atriplex laciniata, sandmålla CR 
Lotus tenuis, smal käringtand NT 
Carex paleacea, strandstarr NT 
Glaucium flavum, strandvallmo NT 
Rubus norvegicus, västkustbjörnbär NT 
Sherardia arvensis, åkermadd EN 
Carex hostiana, ängsstarr NT 
Limosella aquatica, ävjebrodd NT 
 
FJÄRILAR 
Lythria cruentaria, allmän purpurmätare NT 
Argynnis niobe, hedpärlemorfjäril NT 
Crombrugghia distans, klofibblefjädermott NT 
Cupido minimus, mindre blåvinge NT 
Zygaena filipendulae, sexfläckig bastardsvärmare NT 
Hesperia comma, silversmygare NT 
Melitaea cinxia, ängsnätfjäril NT 
 
ÖVRIGA INSEKTER 
Piezodorus lituratus, harrisbärfis NT 
Platysoma lineare NT 
Harpalus luteicornis, kustfrölöpare VU 
Halictus confusus, kustbandbi NT 
Andrena argentata, silversandbi NT 
 
SVAMPAR 
Phellodon confluens, grå taggsvamp EN 
Haploporus tuberculosus Blekticka NT 
Fistulina hepatica, oxtungssvamp NT 
Hygrocybe splendidissima, praktvaxskivling NT 
Volvariella bombycina, silkesslidskivling VU 
 
KRÄL- OCH GRODDJUR 
Bufo calamita, stinkpadda VU 
 
MOLLUSKER 
Omphiscola glabra, smal dammsnäcka NT 
 
LAVAR 
Strigula jamesii, strigula EN 
Opegrapha vermicellifera, stiftklotterlav VU 

 

10 Friluftslivet 
Vetenskapliga studier visar att naturen har en positiv inverkan på vår hälsa. Förutom att ha en 
allmänt avstressande effekt ger natur- och friluftsupplevelser skärpt koncentrationsförmåga och 
sänkt blodtryck. Både för äldre och yngre människor fyller natur nära bostaden en viktig funktion. 
Ibland räcker det att komma ut och få luft, men många uppskattar också ett intressant djur och 
växtliv. Naturupplevelser är av avgörande betydelse för barn och ungdomars utveckling. Den som 
tidigt lär sig uppskatta naturen får en god vana och lär sig respektera miljön, något man bär med sig 
genom hela livet. 

Närheten till naturen är mycket viktig för många människor. Det är därför viktigt att vårda och 
skydda den värdefulla natur som finns inom Öckerö kommun, så att den finns kvar även för 
kommande generationer. Det är också viktigt att informera kommuninnevånare och besökande om 
alla de spännande platser som finns att besöka. 
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Hur kan Öckerö kommun tillvarata utvecklingsmöjligheterna för natur och friluftsliv? 
I Öckerös olika naturmiljöer finns goda förutsättningar för en stor mängd olika typer av 
uteaktiviteter så som bad, dykning, snorkling, fiske, paddling, promenader, klättring och 
fågelskådning. Stora delar av kommunen är utpekad som riksintresse för friluftslivet med 
hänvisning till att här finns särskilt goda förutsättningar för berikande natur- och 
friluftslivsupplevelser. Kommunen har stor potential att utveckla koncept för naturturism som kan 
tilltala både närboende och långväga gäster. På flertalet av huvudöarna finns anlagda 
promenadvägar som tar besökare genom natursköna miljöer Öckerös natur är särskilt intressant ur 
turistsynpunkt då det ligger nära storstaden Göteborg. Det unika läget ger goda möjligheter att t ex 
kombinera ett besök i storstaden med en eller några dagars utflykter i naturen.  

För att öka förståelsen för den lokala naturen och samtidigt öka förståelsen för natur- och 
miljöfrågor förelås följande åtgärder. 

• Information som marknadsför kommunens natur för dess innevånare och besökare. En guide till 
naturen i Öckerö som beskriver ett antal strövområden och utflyktsmål som är lämpliga för kortare 
och längre besök. Guiden kan även innehålla eller kompletteras med en sammanfattande vikfolder 
som kan översättas till flera språk. 

• Iordningställande av ett antal besöksområden. Skylta dessa på ett enhetligt sätt, ta fram 
lättförståeliga kartor, dels på plats, dels i utflyktguiden enligt ovan. Det är också lämpligt att arbeta 
fram en gemensam logotyp/slogan för dessa områden – exempel enligt nedan. 

• Skapa ett informationscentrum (naturum) som presenterar intressanta naturbesöksmål.  

• Även ur friluftslivssynpunkt är det viktigt att hålla markerna öppna, för att behålla det 
attraktionsvärde som havsnära öppna landskap har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. På många platser i kommunen finns havsnära promenadslingor, till exempel i Ersdalen. 
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11 Hur arbetar vi vidare utifrån de kunskaper som framkommit i 
naturvårdsprogrammet? 

Naturvårdsprogram –del 2 Åtgärdsplan 
Naturvårdsprogrammet visar på att Öckerö kommun har områden med mycket värdefull natur, 
men som på flera håll hotas av igenväxning och i vissa fall även av exploatering. Det är därför av 
stor vikt att arbetet fortsätter med att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa de naturvärden som 
nu dokumenterats. Åtgärdsplanen bör innefatta åtgärder både inom skötsel, tillgängliggörande och 
olika informationsinsatser. Det är också önskvärt att friluftlivsvärdena utreds noggrannare och 
kopplas till naturvårdsprogrammet. 

Den inventering som finns av kommunens marina värden genomfördes under 2002. Det är därför 
angeläget att uppdatera inventeringen för att kartlägga de marina värden som finns idag. 
Kommunens förhoppning är att detta kan komma att ske i samarbete med närliggande kommuner, 
inom det samarbete som påbörjats inom kustzonplanering. GR genomför under 2014-2015 ett 
pilotprojekt för att sätta ramarna för gemensam kustzonplanering. Öckerö är en av 
referenskommunerna i projektet. 

Avvägning ”konfliktområden” naturvärden – bostads/förnyelseområden ÖP05 
Vid en jämförelse av områden med naturvärden och gällande ÖP05 så har ett antal områden med 
konkurrerande intressen identifierats. Avvägningar kring dessa kommer att ske i det arbetet som nu 
pågår med att ta fram en ny översiktsplan.  
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BILAGA 2 – Objektskatalog 
I denna katalog presenteras områden i kommunen som konstaterats ha mer naturvärden än 
det vanliga produktionslandskapet. En viktig del av kommunens biologiska mångfald 
(skyddsvärda livsmiljöer och arter) finns i dessa områden. En förutsättning för att miljömå-
len skall kunna uppfyllas är att dessa områden bevaras och sköts på ett sätt så deras värden 
består. Varje område beskrivs översiktligt och texterna sammanfattar områdets huvudsakli-
ga naturvärden. De värdearter som nämns härleds till referenser som anges nedan: 

* = arter noterade vid fältbesök 2013, ** = ArtPortalen www.artportalen.se/Svalan 
http://svalan.artdata.slu.se/birds/, *** = Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004, 
**** = Bohusläns flora, ***** = Göteborgs Ornitologiska förening, ****** = Hälsö vän-
ners intresseförening. 

Arter i området som haft betydelse för naturvärdesbedömningen redovisas som ”värdear-
ter”. Arter som är upptagna på Sveriges officiella lista över rödlistade arter noteras med så 
kallad hotkategori. 

NT = Nära hotad (Neat Threatened) 

VU = Sårbar (Vulnerable) 

EN = Starkt hotad (Endangered) 

CR = Akut hotad (Critically Endangered) 

Arter som noteras med S är så kallade signalarter (Skogsstyrelsen 1995). 

 

FOTÖ 

1. Objektsnamn: Risö 

Objektsbeskrivning: Hällmarksdominerad ö. Strandlinjen utgörs av främst av klippor, 
några kortare sträckor utgörs av stenstränder och strandängar. I norra delen finns ett välut-
vecklat buskskikt med brakved, slån, nypon, en och björnbär samt lågvuxna rönnar och 
björkar. I sänkor finns våtmarksvegetation med blåtåtel, svärdslilja, blåsäv och kaveldun. 
Till hällmarksfloran hör kärleksört, trift, kaprifol m fl. På flera håll växer den mindre vanli-
ga backvialen. Öns södra del är mer öppen. Centralt breder ett stort vassområde ut sig. 
Utmed den östra sidan finns en strandäng som övergår i fuktäng, här växer t ex den mindre 
vanliga kärrtöreln. Längst i söder finns militära lämningar och i anslutning till dessa växer bl 
a vildlin och käringtand. I en klåva längst i söder växer den mindre vanliga strandbetan till-
sammans med strandkål, marviol och snårvinda. Även utmed västsidan återkommer strand-
floran, här växer även strandmalört och glasört. Direkt söder om bebyggelsen växer vitoxel, 
en buske som förekommer sällsynt förvildad. 

Areal: 15,4 ha 

Värdearter: Fyrling NT *, ävjebrodd NT *, strandbeta *, vildlin *, strandmalört * och kärr-
törel *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III - naturvärden. Delvis öppen, havsnära 
hällmark. Förekomst av rödlistade arter. Den södra delen av objektet utgör en värdekärna 

http://www.artportalen.se/�
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med högre naturvärden då igenväxningen inte är lika utbredd här samt att det här före-
kommer intressant flora. 

Skötselförslag: Röjning av buskar. Bränning av ljunghedar. Hävd, i första hand av den 
södra delen och då i synnerhet på havsstrandängen i sydöst. 

 

2. Objektsnamn: Kuststräcka västsidan Fotö 

Objektsbeskrivning: Kuststräckan domineras av klipp- och stenstränder samt små 
strandängar. Inom området förekommer hällkar samt småvatten med anslutande fattigkärr. 
Den nordöstra udden är flack, mycket väderutsatt och med sparsam växtlighet. I en vik på 
udden finns en skalgrusbank som domineras av strandsnäckor. Där udden smalnar av väs-
terut finns en delvis gåshävdad strandäng som in mot land övergår i friska-torra gräsmarker 
med visst inslag av kalkgynnad flora.  

Areal: 16,4 ha 

Värdearter: Stinkpadda VU **, hämpling VU **, filtbjörnbär NT *, ävjebrodd NT *, eng-
elsk fetknopp NT **, fyrling NT **, strandbeta *, strandmalört *, bohusmarrisp *, darrgräs 
*, sylnarv *, idegran *. Gråtrut NT ** och ejder NT ** häckar sannolikt.  

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II - höga naturvärden. Kustavsnitt med 
flera rödlistade arter.  

Skötselförslag: Hävd av strandäng och ovanliggande gräsmarker. 

Figur 1. Riklig blomning av strandmalört, tillsammans med kustbaldersbrå, strandaster med flera på 
västsidan Fotö.  
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3. Objektsnamn: Hällmarker västsidan Fotö 

Objektsbeskrivning: Öppna, havsnära hällmarker med ljung. I öster förekommer partier 
med triviallövskog. Uppe på höjden finns två öppna områden med klappersten. I nordväst 
ligger en dunge med ädellövträd, i brynet av dungen växer filtbjörnbär. Mindre guldvinge, 
svingelgräsfjäril samt tosteblåvinge noterades i hällmarkerna. 

Areal: 6 ha 

Värdearter: Filtbjörnbär NT *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III - naturvärden. Öppen, havsnära häll-
mark.  

Skötselförslag: Röjning av buskar vid behov, då den öppna landskapsbilden är på väg att 
försvinna. Som punktinsats kan nämnas röjning av krypen som växer in över klapperstens-
fält. 

 

 

Figur 2. Tosteblåvinge och makaonfjäril (larv) är några av de fjärilsarter som observerats på Fotö.  

4. Objektsnamn: Öppen hällmark och damm på västra Söö 

Objektsbeskrivning: Västra del av Söö består av öppna hällmarker och branta klippsträn-
der. I sprickor och klåvor finns buskage av slån och ljung. Mitt i objektet ligger en större 
damm. Vattensamlingen är relativt djup och har en tät bård av bladvass runt omkring.  

Areal: 7,8 ha 

Värdearter: Mindre vattensalamander *, ävjebrodd NT **, hämpling VU **. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III - naturvärden. Öppen hällmark och 
större damm. Förekomst av rödlistade arter. 

Skötselförslag: Rensning av dammen vid kraftig igenväxning. 

HÖNÖ 
5. Objektsnamn: Långholmen (Hönö Klåva) 
Objektsbeskrivning: Långholmen karakteriseras av för Bohusläns öppna kustlandskap 
typisk natur, med kustklippor, hällar och stränder som hålls vegetationsfattiga genom vå-
gor, salt och vind. Växtlighet förekommer i skrevor och sänkor där grus eller finmaterial 
ansamlats. Öns strandlinje domineras av klipphällar. Utmed norra stranden finns några 
mindre strandängar som hävdas genom gåsbete. Centralt i söder finns två dammar. Den 
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större av dessa är någon meter djup och här förekommer bland annat mindre vattensala-
mander. I sydväst finns flera hällkar. Hela ön är kraftigt fågelgödslad vilket återspeglas i den 
rika vegetationen som domineras av fackelblomster, vänderot, kustbaldersbrå, vit och gul 
fetknopp. Fläckvis växer frossört, strandkvanne och kärleksört.  

Areal: 2,3 ha 

Värdearter: Filtbjörnbär NT *, gråtrut NT *, fisktärna *, ejder *.  

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III – naturvärden. Blomsterrika hällmarker 
med strandängar och dammar. Rikt fågelliv. Dammar och strandängar utgör värdekärnor 
med högre naturvärden. 

Skötselförslag: Rensning av dammar vid behov. Röjning av buskar vid behov. Bete av 
strandängar. 

 

Figur 21. Det hotade filtbjörnbäret växer på flera håll i kommunen. Ejder är en av kommunens 
karaktärsarter. 

6. Objektsnamn: Hönös östra kuststräcka - Jungfruviken 

Objektsbeskrivning: Hönös östra kuststräcka domineras av flacka strandängar, sand-
stränder, grunda havsvikar och på vissa platser klippstränder. Stranden är skyddad mot vå-
gor och vind här jämfört med öns västra sida. Detta ger naturen en mer frodig och lummig 
karaktär. Zonen närmast stranden är öppen genom bete av gäss, slitage från människor 
som rör sig i området och viss aktiv skötsel. Väster om den promenadstig som löper ge-
nom hela objektet är hävden obefintlig och här har markerna vuxit igen med täta busksnår 
och skog. Detta har resulterat i att naturvärdena till stora delar försvunnit.  

I anslutning till badplatsen vid Jungfruviken finns stora öppna gräsmarker med rik ängs-
marksflora med flera exempel på hävdgynnade arter. I söder ligger den så kallade ”Engels-
männens hage”, som idag hävdas genom slåtter och trimning. Runt hagen finns väl bevara-
de stenhägnader. Detta är ett av få områden i kommunen där kulturlämningar kopplade till 
det forna brukandet är väl synliggjorda. På västsidan av Fotöbrons fäste finns en ohävdad 
strandäng, sandstrand och artrik vägkant.  

På strandängarna inom objektet häckar bland annat vitkindad gås och på Dannekrokshol-
marna finns en tärnkoloni med bland annat häckande silvertärna. Området är också en vär-
defull lokal för rastande fågel. 

Areal: 35,5 ha 
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Värdearter: Ejder NT *****, hämpling VU *****, mindre blåvinge NT *, prickvingad 
svävfluga NT *, humlelik dagsvärmare *, jungfrulin *, darrgräs *, getväppling *, klippoxel 
**, kustgentiana EN **, martorn EN**, sandmålla CR **, ängsstarr NT **. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Flacka strandängar 
med rik flora och torrängspartier med hävdgynnad flora och sällsynta insekter. Delar av 
området är utpekat som objekt i ängs- och betesmarksinventeringen från 2002-2004. 

Skötselförslag: Hävd av strandäng och ovanliggande gräsmarker, röjning av buskar vid 
behov. 

Figur 3. Engelsmännens hage hålls öppen genom slåtter och trimning.  

 

7. Objektsnamn: Bustaden 

Objektsbeskrivning: Mosaik av hällmarker med krattskog, ung triviallövskog med inslag 
av hassel samt till större delen igenväxta gräsmarker. Området är en värdefull lokal för 
övervintrande fågel, där hornuggla är ett exempel. 

Areal: 21,5 ha 

Värdearter: silversmygare NT **, hämpling NT **, sånglärka**, idegran*, hassel*.  

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III – naturvärden.  

Skötselförslag: Restaurera gräsmarkerna i södra delen av området genom att ta bort mer-
parten av buskagen och därefter hävda markerna i någon form. Röjning av sly i områdets 
nordöstra del för att skapa en mer luckig, lundartad miljö med hassel och ädellövträd. 

 

8. Objektsnamn: Våtmark Hult (Sudda) 
Objektsbeskrivning: Våtmark med vasshav och öppen vattenspegel. Våtmarken är omgi-
ven av buskrika marker med framför allt olika sälgarter. I söder och norr finns ruderatmark 
(skräpmark) med varierad flora, bland annat hävdgynnade arter. Området är starkt påverkat 
av mänsklig aktivitet. Inom området förekommer ringmärkning sedan 1997. 

Areal: 4,1 ha 

Värdearter: Hämpling VU **, turkduva NT **, mindre blåvinge NT *, loppstarr VU **, 
rödsäv NT **, kärrvial *, prästkrage *, skelört *, murreva *, akleja *, darrgräs *, ängsnycklar 
****, gökblomster ****, kärrspira ****. 
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Naturvärdesklassning och motivering: Klass III - naturvärden. Större sammanhängande 
våtmark och buskmarker med betydelse för fågellivet. För fågellivet värdefull rastlokal och 
häckningslokal för våtmarksfågel som bl a vattenrall, rörhöna, sävsparv och rörsångare. 
Florarik ruderatmark. Rödlistade arter. Anledning till att området endast tillförts klass III är 
att området är starkt påverkat av mänsklig aktivitet i form av grusupplag, grävda dammar 
osv. 

Skötselförslag: Dämning av våtmarken för att skapa mer/större öppna vattenspeglar. 
Röjning i buskmarkerna. 

 

9. Objektsnamn: Kuststräcka västra Hönö 

Objektsbeskrivning: Kuststräcka med hällmarker som är uppbruten i små vikar med 
sand- och stenstränder samt strandängar. På sandstränderna finns driftvallar. Driftvallar 
uppkommer genom att tång och annan vegetation lagras upp som ”vallar”. På detta ofta 
mycket kväverika underlag förekommer en typisk flora med arter som strand- och brosk-
målla, nattskatta, sodaört, knölsyska, pysslingtåg och kustbaldersbrå. Partier med strandäng 
förekommer också och den största strandängen ligger söder om badplatsen i Lappesand. 
Strandängarna är delvis ”gåshävdade” vilket präglar floran. Exempel på strandängsflora är 
smultronklöver, strandrödtoppa, saltarv och gåsört. På sten- och sandstränder påträffas 
strandkål, marviol och strandråg. Gräsmarker förekommer insprängda i hällmarkerna samt 
i anslutning till badplatserna. I dessa finns fläckvis hävdgynnad flora med arter som knä-
gräs, skallror, ängsvädd och jungfrulin. Mellan badplatserna Lappesand och Hästen finns 
ett litet kärr på skalgrushaltig mark. Kalken i skalgruset skapar förutsättningar för en rik 
moss- och kärlväxtflora i och i anslutning till kärret. Spritt i området finns minst sju större 
eller mindre dammar. Dammarna hyser en hel del groddjur och fiskar (åkergroda, vanlig 
padda, mindre vattensalamander, snok, ruda, karp, gädda). 

Areal: 49,1 ha 

Värdearter: Hämpling VU **, gråtrut NT **, sandmålla CR *, ängsstarr NT *, granspira 
NT *, strandbeta *, prickstarr VU **. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Variationsrik kust-
sträcka med strandängsflora, sandstränder med driftvallar och stenstränder. Förekomst av 
rödlistade arter. Hävdgynnad flora. Strandängar, sandstränder och kalkkärret utgör värde-
kärnor inom objektet med högre naturvärden.  

Skötselförslag: Hävd av strandäng och ovanliggande gräsmarker. Ej städa bort driftvallar. 
Hålla efter vresros och annan igenväxning.  

 

10. Objektsnamn: Damm söder om Ersdalsvägen, Hönö 

Stor och grund damm, delvis omgiven av bebyggelse men med en smal bård av björk och 
sälgskog. Dammen hyser en stor population ruda och mindre vattensalamander.  

Areal: 0,5 ha 

Värdearter: mindre vattensalamander*. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Förekomst av 
mindre vattensalamander samt stora landskapsekologiska värden.  
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Skötselförslag: Dammen hålls öppen, vid risk för igenväxning utförs rensning. Det krävs 
tillstånd för att plantera in fisk.  

 

11. Objektsnamn: Ersdalens naturreservat 
Objektsbeskrivning: Naturvårdsområde bildat 1990. Strandlinjen är sönderskuren i vikar 
och uddar men utgörs mest av klippor. Block- och sandstränder förekommer på några få 
platser mot väster. De inre delarna av Röd karaktäriseras av hällmarker, rishedar, buskmar-
ker samt lövdungar. I det låga partiet öster om Ekeberget finns igenväxta fuktängar och 
kärr. Ersdalen har tidigare brukats som åker och äng men under 1940-talet planterades 
jordbruksmarken med bl a björk och svarttall. Skogen är idag en blandskog av parkkarak-
tär. Ersdalsviken, belägen väster om skogen, är en öppen havsstrandäng som är under 
igenväxning. Hela naturvårdsområdet har tidigare betats av får, och buskar har röjts. Betet 
upphörde efter konflikter mellan hundar och betesdjur. Hela naturvårdsområdet har betats 
tidigare. Det skyddade området utgörs till allra största del av vatten, med bl a värdefulla 
ålgräsängar.  

Inom reservatet finns en intressant fågelfauna. Framförallt gäller detta de grunda vikarna 
där andfåglar och vadare t ex bläsand och större strandpipare födosöker, Hämpling och 
törnsångare har goda lokaler för häckning och skydd i buskvegetation och mindre träd-
grupper. Enligt fågelobservationer från 2004 och framåt observerades bland annat ejder, 
fisktärna och gråtrut under häckningstid på närliggande skär. 

Areal (land): 127 ha 

Värdearter: Stinkpadda VU, smal dammsnäcka NT, sånglärka NT, silltrut NT, ejder NT , 
tornseglare NT, tobisgrissla NT, sånglärka NT, hämpling VU, gråtrut NT, turkduva NT, 
harrisbärfis NT, kustbandbi NT, mindre blåvinge NT, silversmygare NT, allmän purpur-
mätare NT, prickstarr VU, fyrling NT, dvärglin VU, knutört VU, loppstarr VU, granspira 
NT, ängsstarr NT, ävjebrodd NT, silkesslidskivling VU, jungfru Marie nycklar S (samtli-
ga**). 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Naturvårdsområde 
med rik flora och intressant fågelliv. Delar av området är utpekat som objekt i ängs- och 
betesmarksinventeringen från 2002-2004. 

Skötselförslag: Enligt skötselplan för naturvårdsområdet. 

 

12. Objektsnamn: Kråkholmen söder om Pinan  
Objektsbeskrivning: Liten hällmarksö med stor häckningskoloni av skrattmås (upp till 
100 par) och fisktärna (ca 15 par). Skrattmåskolonin på Kråkholmen är sannolikt den störs-
ta i hela kommunen och ön har därför stor betydelse för det lokala fågellivet. Kolonier av 
skrattmåsar och fisktärnor nyttjas även som häckningsplats för en rad andra fågelarter som 
drar nytta av det skydd måskolonin ger. En stor del av objektets naturvärde ligger därför i 
de häckande skrattmåsarna snarare än i själva den faktiska ön. Fågelspillningen gödslar 
marken och ger förutsättningar för en speciell växtlighet. Ön är i dagsläget relativt öppen 
men en del buskage har etablerats. 

Areal: 1,6 ha 
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Värdearter: Skrattmås*, fisktärna*, silvertärna*, kentsk tärna EN *, gråtrut NT *, ejder NT 
*, kanadagås*, knölsvan* och strandskata*. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. För fågellivet vär-
defull häckningslokal. 

Skötselförslag: Hävd, om buskar och i förlängningen eventuella träd tillåts att etablera sig 
på ön kan dessa tjäna som utsiktsposter för t ex kråkfåglar. Ön bör därför hållas öppen. 
Röjning av buskar bör ske höst eller vinter, för att inte störa fågellivet. 

Figur 4. På Kråkholmen finns en värdefull skrattmåskoloni. Kentsk tärna och fisktärna häckar här vissa 
år.  

 

GRÖTÖ 

13. Objektsnamn: Kuststräcka västra Grötö 

Objektsbeskrivning: Kuststräcka med stenstrand. Området domineras av en svallad, rela-
tivt storblockig israndsbildning. Växtligheten är vindpinad och präglad av de magra förhål-
landena. Ovan stranden i objektets norra del växer ekkrattskog med inslag av ask, alm, vild-
apel, hassel och hagtorn. Insprängt bland träd och buskar finns små torrängar och under de 
låga trädkronorna förekommer frodig växtlighet med arter som smånunneört, löktrav och 
nässelklocka. På blockstranden växer strandkål och strandvial. I söder övergår ekkrattsko-
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gen i smal snårskog med bland annat getapel, olvon och liguster. De lågvuxna, bitivis hel-
täckande buskage utgörs av bland annat slån och en. Ovan den lilla hamnen finns ett mind-
re område med ljunghed. Söder om vägen, som löper utmed objektets gräns, finns ett orki-
dékärr med bl a kärrknipprot. Den södra udden utgörs av en cirka 20 meter hög bergsklack. 
Det omgivande flacka landskapet präglas av gräs- och ljunghed.  

Areal: 16,0 ha 

Värdearter: Strandvial *, nässelklocka ***, liguster ***. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Geologiskt och 
botaniskt intressant område med en imponerande blockavlagring och säregen krattskog. 

Skötselförslag: Hävd, där orkidékärret och gräs-och ljunghedspartier bör prioriteras i för-
sta hand. Röjning av buskskikt vid behov. 

 

14. Objektsnamn: Dammar Grötö huvud, Grötö 

Objektet utgörs av ett komplex av dammar bestående av fyra stycken mellanstora dammar 
som är djupa och till största del kantas av branta hällar. Två av dammarna ligger inne på 
tomtmark och två i naturmark. Dammarna ligger nära varandra och salamandrar och andra 
groddjur vandrar med lätthet mellan dem. I den sydligaste av dessa dammar observerades 
större vattensalamander. Mindre vattensalamander förekommer rikligt i alla.  

Areal: 0,8 ha 

Värdearter: större vattensalamander*. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unik naturvärden. Förekomst av större 
vattensalamander samt stora landskapsekologiska värden.  

Skötselförslag: Hålla dammarna öppna genom rensning. Det krävs tillstånd för att plante-
ra in fisk.  

 

Figur 22. I ett flertal utvalda dammar skedde sök efter större vattensalamander. Arten noterades i två 
dammar men förekommer sannolikt i fler, i synnerhet i de dammar som ligger i närheten av de som 
hyste större vattensalamander. 
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15. Objektsnamn: Ädellövskog Grötö 
Objektsbeskrivning: Ett litet ädellövskogsbestånd med mycket gamla ekar och almar. Be-
ståndet är ett av få äldre ädellövsbestånd i kommen. Flera av träden är flera hundra år gam-
la. Träden är genomgående lågvuxna och vidkroniga till följd av att de blivit vindpinade. 
Delar av beståndet har blivit tätt och skuggigt på grund av ett uppväxande buskskikt. En-
staka äldre träd har brott och stamskador där naken ved blivit exponerad. Beståndet har en 
rik och värdefull lavflora. Här växer den mycket sällsynta och starkt hotade laven strigula 
(EN). Arten har enbart en handfull kända växtplatser i landet.   

Areal: 0,4 ha 

Värdearter: Strigula EN *, stiftklotterlav VU * och lönnlav S *.  

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Ädellövskog med 
mycket värdefull lavflora. 

Skötselförslag: Buskskiktet bör hållas efter så att miljön kring ekarna förblir halvöppen. I 
synnerhet bör buskar som växer tätt inpå ekarnas stammar tas bort. 

 

Figur 13. På Grötös gamla ekar växer en intressant lavflora. En av sällsyntheterna är arten strigula. 

16. Objektsnamn: Betesmark i nordväst 
Objektsbeskrivning: Betesmarker i restaureringsfas (röjning av buskskikt och bränning). 
Inom området förekommer sten- och sandstränder med inslag av klippor. Sandstranden är 
en allmän badplats (Knöden). In mot land tar buskrika gräsmarker vid. Floran är intressant 
med sällsynta och hävdgynnade arter, bland annat skedde riklig blomning av kustgentiana 
hösten 2013. 

Areal: 5,3 ha 

Värdearter: Kustgentiana EN1

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Restaurerad betes-
mark med rik flora. Området är utpekat som objekt i ängs- och betesmarksinventeringen 
från 2002-2004. 

, granspira NT1, darrgräs *, mandelblomma *, jungfrulin *, 
getväppling *, skallra * och strandvial *. 

Skötselförslag: Enligt restaureringsplan. 

                                                 
1 Muntlig information Boel Lanne, Naturskyddsföreningen 
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Figur 14. Strandival och kustgentiana växer I strandmiljöerna på norra Grötö.  

 

KALVSUND 

17. Objektsnamn: Västra Kalven 

Objektsbeskrivning: Kalvens västra kust 
utgörs av både branta och mer flacka klipp- 
och blockstränder. Här och var finns små 
öar och skär som bildar avsnörda vikar och 
små lugnvatten. Objekt som löper längs en 
smal zon utmed stranden är fortfarande rela-
tivt öppet med endast enstaka snår av slån, 
vresros, rönn, björk och vide. Längre in på 
ön tilltar igenväxningen av träd och buskar 
och naturvärdena blir lägre. Ett par mindre 
dammar finns i objektet.  

Areal: 9,5 ha 

Värdearter: Knutört NT ** och mindre vatten-salamander *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III – naturvärden. Öppen hällmark och 
exponerad kuststräcka.  

Skötselförslag: Röjning av buskar och träd om igenväxningen riskerar att väsentligen änd-
ra områdets karaktär. Bete och/eller bränning. 

 

  

Figur 14. Mindre vattensalamander. 
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ÖCKERÖ 

18. Objektsnamn: Lammholmen och strandängar väster om Lammholmen 
Objektsbeskrivning: Havsstrandängar och friska gräsmarker med rik flora. I området in-
går en marin våtmark som till hälften består av vassbälten medan övriga delar utgörs av 
grunda leror med glasört. I sydväst finns artrika gräsmarker. Strandängarna är bitvis gås-
hävdade och har en rik flora med arter som havssälting, jungfrulin, bockrot, rödklint, back-
vial, stallört, strandsnärja, kustarun, havsnarv, dvärgarun, strandrödtoppa och bohusmar-
risp. Strandängarna utgörs tillsammans med de grunda bottnarna utanför en värdefull fågel-
lokal med flera arter häckande sjöfågel. Även värdefull rastlokal för vadare.  

Areal: 8,9 ha 

 Värdearter: Kentsk tärna EN *, sånglärka NT **, silltrut NT **, ejder NT **, rödbena 
*****, större strandpipare *****smal käringtand NT *, bohusmarrisp*, kustarun*. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Rikt fågelliv, rödlis-
tade arter, hävdgynnad flora, typisk strandängsflora. En av få långgrunda, dyiga stränder i 
kommunen. Inom området ingår ett objekt utpekat vid ängs- och betesmarksinventeringen 
från 2002-2004. 

Skötselförslag: Hävd av strandäng och ovanliggande gräsmarker. 

 

Figur 5. På strandängarna innanför Lammholmen växer bland annat glasört och bohusmarrisp. In mot 
land breder vassbälten ut sig. 

 
19. Objektsnamn: Damm öster om kommunhuset, Öckerö 

Stor och djup damm med tät vegetation av vattenklöver och flaskstarr, omgiven av löv-
skog. Dammen hyser en mycket stor population av mindre vattensalamander och den krä-
vande skinnbaggen vattenbi. 
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Areal: 0,3 ha 

Värdearter: mindre vattensalamander*, vattenbi*. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Förekomst av 
mindre vattensalamander samt stora landskapsekologiska värden.  

Skötselförslag: Dammen hålls öppen, vid risk för igenväxning utförs rensning. Det krävs 
tillstånd för att plantera fisk.  

 

20. Objektsnamn: Hällmarker sydvästra Öckerö, inklusive Öckerö gamla 
kyrkogård och Lunden 

Objektsbeskrivning: Öppna, kustnära hällmarker med många dammar och ett område 
med krattskog. I väst ligger ett mindre klapperstensfält, som löper från strandlinjen upp på 
höjden. I dammarna växer igelknopp, hästsvans, kråkklöver, vattenklöver, vit näckros och 
vattenpilört. Det sammanhängande skogspartiet domineras av vindpinad asp i väster och 
ekkrattskog med inslag av asp, björk och hassel i öster. Ädellövskog utmed sluttningen sö-
der om kyrkogården. I sydöst finns ohävdade strandängar. 

 

Figur 6. De finns gott om säregna krattekar uppe på höjden på Öckerös sydvästliga udde. På udden 
finns också flera fina dammar med öppen vattenspegel och varierad växtlighet. 

Areal: 23,4 ha 

Värdearter: Ask VU *, lind *, ek *, grön kvavelhirs NT **, oxtunga ****, karpaterklocka 
****, hårgängel ****, rågvallmo ****. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III - naturvärden. Större hällmarksområde 
med flera större dammar samt säregen krattskog.  Skog med inslag av ädellövträd, kultur-
mark med representativ växtlighet. 

Skötselförslag: Hävd av strandängar. Tträd- och buskskikt bör generellt hållas efter så att 
igenväxningen i de öppna hällmarkerna bromsas. Klapperstensfältet, som idag är igenväxt 
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en bit in mot land, bör röjas från sly och buskar. Översyn av dammar som rensas vid be-
hov, i synnerhet dammar som hotas av igenväxning med vass. 

 

21. Objektsnamn: Hällmarker och före detta betesmarker mellan avfallssta-
tionen och Saltasviken 

Objektsbeskrivning: Kuststräcka med öppna hällmarker med klapperstensfält, ohävdade 
strandängar och igenväxande betesmarker i anslutning till Brevik och bostadsområdet 
”Breviks ängar”. I hällmarkerna är växtligheten sparsam, i skrevor och in mot land före-
kommer gräspartier, områden med ljung och fuktstråk med fattigkärr. I skyddade skrevor 
förekommer bland annat sälgarter, slån och kaprifol. Utmed kustlinjen finns två stensträn-
der, varav den norra fortsätter österut i ett mindre stråk med klappersten samt en sand-
strand (Saltasvikens badplats). Öster och söder om hällmarken finns före detta betesmar-
ker, som idag till stor del är igenvuxna med buskar. Norr om Saltasviken syns tydligt sten-
murar, som vittnar om det forna odlingslandskapet. Här finns också en liten fuktäng.  

I den södra delen av den forna betesmarken finns fortfarande fragment av öppna partier 
med rik flora typisk för hävdade marker så som vildlin, rödklint, skallror, ängsnäva, ängs-
vädd, liten blåklocka, småborre, stagg och Jungfru Marie nycklar. Norrut har markerna vux-
it igen med högörtsvegetation och täta busksnår, vilket resulterat i att naturvärdena till stora 
delar försvunnit här. I området kring småbåtshamnen i Brevik har bl a dvärglin noterats. På 
ler- och strandstränder växer strandkål, sodaört, glasört, saltört, strandråg, marviol, strand-
vial och strandbeta. I hällmarkerna påträffas dvärgarun, kustarun och sylnarv. 

Areal: 16,0 ha 

Värdearter: Mindre blåvinge NT **, silversmygare NT **, dvärglin VU *, ävjebrodd NT 
**, fyrling NT **, filtbjörnbär NT *, Jungfru Marie nycklar S *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Variationsrik kust-
sträcka med flera rödlistade arter och hävdgynnad flora på kalkrik mark. Delar av området 
är utpekat som objekt i ängs- och betesmarksinventeringen från 2002-2004. 

Skötselförslag: Restaurering av i gräsmarker vid Saltasviken och Brevik i form av röjning 
av buskar och träd följt av hävd av strandäng och ovanliggande gräsmarker. 
 

Figur 7. Silversmygare och dvärglin – två rödlistade arter som observerats I miljöerna kring Saltasviken. 
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22. Objektsnamn: Rördammen 

Objektsbeskrivning: Rördammen är en stor och grund våtmark på västra Öckerö. Dam-
men har nästan helt vuxit igen med bladvass och annan vegetation. Små öppna vattenspeg-
lar finns i kanterna och i den södra delen. Rördammen har sedan läge varit känd som en 
bra fågellokal och till de möjliga häckfåglarna hör enkelbeckasin, näktergal, vattenrall och 
rörhöna. I dammen växer en art som tillhör den svårbestämda gruppen kransalger. Dessa 
är generellt sällsynta längs västkusten men har rapporterats från området. Kring dammen 
växer täta buskage av sälg, slån och enbuskar. En promenadstig med rastplatser och fika-
bord löper runt hela dammen.  

Areal: 5,4 ha 

Värdearter: Hämpling VU **, större vattensalamander *, kransalg Chara sp. *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. En stor våtmark 
som hyser ett rikt fågelliv samt en av tre konstaterade förekomster av större vattensala-
mander i kommunen.  

Skötselförslag: Restaurering förslagsvis genom dämning, för att skapa en vattenspegel och 
bromsa upp igenväxningen, eller genom uppgrävning av dammen. Det krävs tillstånd för 
att plantera in fisk. 

 

23. Objektsnamn: Öckerös västligaste uddar 
Objektsbeskrivning: Längst väster ut på Öckerö ligger Hummerviken omsluten av två 
mäktiga uddar. Stora delar av området utgörs av mäktiga klapperstensfält som går ända ut 
till havet och bildar blockstensstränder. Landskapet är flackt men kargt med sparsam vege-
tation. Skörbjuggsört och trift är karaktärsarter tillsammans med krypande bestånd av slån 
och ljung. De yttre delarna av uddarna är nästan helt kala. I söder gränsar objektet till Öck-
erös avfallsanläggning och här är marken mer frodig.  

Areal: 20,2 ha 

Värdearter: Hämpling VU **, filtbjörnbär NT **. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Öppet landskap 
med för naturtypen karakteristisk flora.  

Skötselförslag: Träd- och buskskikt bör generellt hållas efter så att igenväxningen i de 
öppna hällmarkerna samt klapperstensfältet inte sker.  

 

24. Objektsnamn: Hjälvik och Trollvik 

Objektsbeskrivning: Variationsrik kuststräcka från Hjälvik i söder upp till Stora Rävhol-
men med karga uddar, skyddade sandstränder, svallade stränder och strandängsmiljöer. 
Strandlinjen är bruten med vikar, uddar och skär. På blockstränderna förekommer typiska 
arter som strandkål, strandråg, marviol och kustbaldersbrå. Några tiotal meter uppifrån 
själva stranden finns flera dammar. Här och var finns buskage med slån och nypon, i övrigt 
är landskapet relativt öppet. Som ett resultat av variationsrikedomen av naturtyper är floran 
mycket rik i området. De grunda havsvikarna utgör födosöksmiljöer för sjöfåglar.  

Areal: 13,1 ha 
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Värdearter: Martorn EN **, strandvallmo NT **, knutört VU **, saltstarr NT **, strand-
starr NT **, marrisp VU **, paddfot NT **, filtbjörnbär NT **, dvärglin VU **. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Variationsrik kust-
sträcka med mycket rik flora. Delar av området är utpekat som objekt i ängs- och betes-
marksinventeringen från 2002-2004. 

Skötselförslag: Områdets utsatthet innebär att igenväxningsprocesser sker långsamt. Mål-
bilden för området bör vara ett öppet hällmarkslandskap och därför bör röjning av buskage 
och sly ske vid behov.  

 

25. Objektsnamn: Hedmark Stångefjäll–Rävholmen nordvästra Öckerö 

Objektsbeskrivning: Vidsträckt och öppet hed- och hällmarksmosaik med buskmarker, 
kala hällar och glesa ljungbestånd. Stora delar av objektet har bränts under våren 2013. 
Dessa bränningar har bromsat den pågående igenväxningen och höjt naturvärdet avsevärt. 
Delar av området är utpekat som objekt i ängs- och betesmarksinventeringen från 2002-
2004. 

Areal: 64,6 ha 

Värdearter: Hämpling VU **, ejder NT **, tobisgrissla NT **, granspira NT **, svinrot *, 
jungfrulin *, knägräs *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III – naturvärden. Objektet är ett av de 
största, sammanhängande och öppna hällmarksområdena i hela kommunen. Delar av om-
rådet är utpekat som objekt i ängs- och betesmarksinventeringen från 2002-2004. Hävd-
gynnad flora. Flera rödlistade fåglar finns rapporterande under häckningsperiod från områ-
det.  

Skötselförslag: Bete. Återkommande bränning med 5-10 års intervall. Översyn av dammar 
som rensas vid behov, i synnerhet dammar som hotas av igenväxning med vass. 

 

26. Objektsnamn: Kuststräcka nordöstra Öckerö - Intaget 
Objektsbeskrivning: Sandstrand med inslag av mindre berghällar som når ut i vattnet. 
Ovan sandstranden breder en torrbacke ut sig, till större delen igenväxt med en, slån, ny-
pon m fl. Floran är rik med arter typiska för öppen, kalkrik mark som vildlin, darrgräs, röd-
klint, liten blåklocka och getväppling. I söder finns en mindre träddunge med bland annat 
tall och rönn.  

Areal: 3,0 ha 

Värdearter: Filtbjörnbär NT * och klippoxel ****. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III – naturvärden. Gräsmark med skal-
grusinslag och hävdgynnad flora. Rödlistad art. 

Skötselförslag: Hävd av strandäng och ovanliggande gräsmarker, röjning av buskskikt. 
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BJÖRKÖ 

27. Objektsnamn: Björkemossen, Björkö 

Grund och vegetationsrik damm i mitten av en stor våtmark. Stora delar av våtmarken är 
bevuxen med bladvass, pors och vitmossor. Dammen är mycket vegetationsrik med vat-
tenklöver som dominerande art. Mindre vattensalamander och vattenrall observerades här.  

Areal: 2,3 ha 

Värdearter: mindre vattensalamander*, vattenrall*. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Förekomst av 
mindre vattensalamander, rast- och foderplats för sim- och vadarfåglar samt stora land-
skapsekologiska värden.  

Skötselförslag: Dammen hålls öppen, vid risk för igenväxning utförs rensning. Det krävs 
tillstånd för att plantera in fisk.  

 

28. Objektsnamn: Björkös östra kustlinje 

Objektsbeskrivning: Björkös östra kust utgörs av både branta och mer flacka klipp- och 
blockstränder. Objektet, som utgörs av en smal zon utmed stranden, är fortfarande relativt 
öppet med enstaka snår av slån, vresros, rönn, björk och sälg. Längre in på ön tilltar igen-
växningen och naturvärdena blir lägre. Inom området finns två objekt utpekade i ängs- och 
betesmarkinventeringen 2002-2004. Objekten utgörs av ohävdade strandängar. I områdets 
norra del finns två mindre områden med ädellövskog med bl a ek och bitvis rikligt med 
hassel. Genom det östra av dessa löper en promenadväg och här förekommer blåsippa. 
Här ligger också Gisselholmen, som betats i sen tid2

Areal: 38,3 ha 

. På holmens södra del ligger en 
strandäng som omges av bryn med slån, nypon, al apel och en. Exempel på arter som växer 
på holmen är gullviva, blodrot och liten blåklocka. Här finns också en gammal fruktträd-
gård. Nära toppen på holmen finns en smal grotta i vilken det växer lysmossa. 

Värdearter: Blåsippa S*, ädellövträd. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III - naturvärden. Öppen hällmark och 
exponerad kuststräcka. Inom området ingår två objekt utpekat vid ängs- och betesmarksin-
venteringen från 2002-2004. 

Skötselförslag: Återupptagen hävd på Gisselholmen. Hävd av utpekade objekt i ängs- och 
betesmarkinventeringen 2002-2004. 

 

29. Objektsnamn: Björkös västra kustlinje 

Objektsbeskrivning: Björkös västra kust utgörs av både branta och mer flacka klipp- och 
blockstränder. Objektet som löper längs en smal zon utmed stranden är fortfarande relativt 
öppet med endast enstaka snår av slån, vresros, rönn, björk och sälg. Längre in på ön tilltar 
igenväxningen av träd och buskar och naturvärdena blir lägre. Flertalet dammar finns i om-

                                                 
2 Muntlig information Linnéa Jägerud 
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rådet. Strax söder om Skarvikshamnen finns en ohävdad strandäng, Sandviken. Här åter-
finns bland annat kustarun, strandmalört och granspira. 

Areal: 28,4 ha 

Värdearter: Mindre vattensalamander*, kustarun3

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III - naturvärden. Öppen hällmark och 
exponerad, oexploaterad kuststräcka. Inom objektet finns värdekärnor, så som Sandviken 
och mindre strandäng i söder, med högre naturvärden. 

, granspira NT **, rödsäv NT **, strand-
starr NT **.  

Skötselförslag: Hävd av strandängen vid Sandvik. 

 

 
Figur 16. Randlövskog och brynmiljöer vid Björkö Huvud. 

30. Objektsnamn: Björkö huvud 

Objektsbeskrivning: Småskaligt odlingslandskap som till stora delar är igenväxt. Nord-
västra delen utgörs av en tidigare fårbetad strandäng med högväxt vegetation. Öster om 
strandängen finns fina brynmiljöer med busksnår av slån, hagtorn, getapel, sötbjörnbär, 
blåhallon och olvon. Västerut står ett fåtal grövre askar och en vidkronig ek. Vägen söderut 
kantas av ask, alm, ek och gran. I de östra delarna växer bland annat ask, ek och hassel på 
de före detta odlade markerna. Söder om bebyggelsen finns en smal före detta åker som 
löper sig ned mot en liten skyddad havsvik med en smal strandäng. Den öppna marken 
kantas av en randlövskog där almen har en stark ställning tillsammans med välutvecklade 
och artrika bryn med bland annat olvon, apel och lönn. Mot brynet finns öns enda kända 
fägata. Jorden innehåller skalgrus och i fältskiktet märks blåsippa, småborre, skogsbingel, 
gullviva och storrams. 

Areal: 23,8 ha 

Värdearter: Mindre hackspett NT **, ejder NT **, blåsippa S *, kattfot ***, gullviva ***, 
bockrot ***, darrgräs *** och jungfrulin ***. 

                                                 
3 Jägerud, L. 2003. 
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Naturvärdesklassning och motivering: Klass III - naturvärden. Småskaligt odlingsland-
skap i område med skalgrusjord. Kustnära brynmiljöer rika på blommande träd och buskar 
och välutvecklade lövbårder. Inom objektet finns värdekärnor, så som randlövskogen i 
sydost och havsstrandängen med tillhörande maritima snår i norr, med högre naturvärden. 
Havsstrandängen i norr är utpekad som objekt i ängs- och betesmarksinventeringen från 
2002-2004 och betades vid inventeringstillfället. 

Skötselförslag: Återupptagen hävd av strandäng och marker österut. Hävd av öppna mar-
ker söder om bebyggelsen. Röjning av sly och buskage där dessa inkräktar på öppna gräs-
marker. De grova ekarna bör friställas, helst så att delar av stammarna kan nås av solljus 
under någon del av dagen. Även döende eller helt döda ekar bör skötas på liknande sätt, då 
detta förlänger deras höga naturvärde som miljö för en lång rad växter och djur.  

 
31. Objektsnamn: Mosaiklandskap mellan Kölvik och Trollvik 

Objektsbeskrivning: Mosaik av hällmarker, före detta åker- och betesmarker under igen-
växning, sandstränder och strandängar utmed en småflikig kustremsa. Lövområdena utgörs 
främst av ek, asp och björk. I centrala delen finns ett sumpigt område med olika sälgarter 
och al, och här förekommer klen, död ved. I öster finns två grusvägar ner mot Trollvik 
som kantas av lövbårder med ek, asp och björk. Inom området ingår den kommunala bad-
platsen ”Kölvik”. 

Areal: 25,7 ha 

Värdearter: Grå taggsvamp EN **, fyrling NT *, knutört VU ** rödsäv NT **, ängsstarr 
NT **, ängsnätfjäril NT **, strandmalört * och kustarun *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III - naturvärden. Varierad kuststräcka 
med förekomst av rödlistade arter. Inom objektet finns värdekärnor, så som den kommu-
nala badplatsen och före detta ängsmarken söder om boningshuset, med högre naturvär-
den. 

Skötselförslag: Hävd av före detta åker- och betesmarker samt strandängar.  

 

32. Objektsnamn: Näckrosdammarna Björkö 

Näckrosdammarna ett komplex bestånd av tre stora dammar eller tjärnar. Den sydligaste av 
dessa dammar har rensats på bottensediment relativt nyligt. I de övriga två är botten täckt 
av ett tjockt sedimentlager bestående av multnade vitmossa och annat organiskt material. 
Den sydligaste dammen hyser en mycket stor population av större vattensalamander (minst 
40 djur observerades vid fältbesök). Sannolikt vandrar djuren mellan dammarna. 

Areal: 1 ha 

Värdearter: större vattensalamander*.  

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden.  

Skötselförslag: Hålla dammarna öppna genom rensning. Det krävs tillstånd för att plante-
ra in fisk. 
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33. Objektsnamn: Ryd 

Objektsbeskrivning: Värdefulla kulturmarker och ädellövskogar kring gården Ryd. De 
öppna markerna kring gården brukas. Odlingsmarkerna kantas av lövskogar som delvis 
uppkommit på före detta brukade marker. Igenväxningen är olika långt gången, i väster kan 
man fortfarande ana de gamla åkermarkerna genom förekomst av gläntor och stenmurar.  

Ädellövskogen söder om Ryd är en för Göteborgs skärgård unikt stor och sammanhängan-
de lövskog. Delar av skogen ingår i en betesfålla men trädskiktet är här så tätt att grässvålen 
har upplösts. I området finns äldre ek och ask samt ett bitvis betydande inslag av död ved i 
olika former. Myskbocken (skalbagge), som är knuten till döende och död sälg, har obser-
verats i området. På asp växer rävticka. För skogen öster om vägen finns ett naturvårdsav-
tal. Här växer bland annat lind, ek, ask, hassel. I fuktiga områden och vid stranden i öster 
växer al. Markskiktet är bitvis frodigt med vitsippor, liljekonvalj, ekorrbär, storrams med 
flera. Det finns gott om vedlevande svamp som svavelticka, alticka och björkticka. Mot 
höjderna övergår skogen i krattskog. Delar av skogen ingår i en betesfålla. I norr och väster 
utgörs betesfållan av öppna marker (f d åkrar) med förekomst av exempelvis hagtorn och 
apel. I anslutning till betesfållans norra gräns finns ett mosaikområde med före detta be-
tesmarker och hällmark, där det bland annat växer ljung, blodrot, stagg, knägräs, ängsvädd. 
Till områdets fågelliv hör arter som morkulla, hornuggla, gröngöling och stjärtmes.  

Figur 17. Arter som förekommer i ädellövskogar vid Ryd, Björkö. 

Areal: 21,1 ha 

Värdearter: Korallticka NT *, ask VU *, oxtungssvamp NT **, desmeknopp NT **, ängs-
nätfjäril NT **, hämpling VU **, mindre hackspett NT **, myskbock4, guldlockmossa S5, 
stenporella S, mönjevaxskivling S5, rävticka S5 och barkticka S5.  

                                                 
4 Appelqvist, T. 2003. 
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Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Småskaligt odlings-
landskap, hävdade betesmarker, kustädellövskog av ek eller blandlövskog med stort inslag 
av ädla lövträd, förekomst av äldre ädellövträd, klen, död ved och högstubbar, förekomst 
av rödlistade arter. 

Skötselförslag: Fortsatt hävd. Betesfållan söder om gården förlängs ända ner till vattnet, så 
att även strandängen betas, samt utökas i nordväst för att också omfatta ”mosaikområdet” 
med rik flora. Synliggöra gamla åkerytor i västra delen (”Ryds gamla ängar”, ”Ryds ekha-
ge”) genom röjning och bete. Skötseln av skogen regleras i naturvårdsavtal (Skogsstyrelsens 
dnr 383-2006 och 6,5 hektar, Ryd 1:3). Enligt avtalet är det av stor vikt med fortsatt bete. 
Trädskiktet ska skötas genom återkommande avverkning av främst triviala lövträd för att 
gynna utvecklingen av grova ädellövträd samt för att bibehålla en luckig miljö som gynnar 
kärlväxtfloran.  

 

34. Objektsnamn: Skjutbanan med omgivningar, Gamla Bovik  
Objektsbeskrivning: Havsstrandäng, kärr, sandmarker och torrängar med rik flora och 
rikt insektsliv. I söder finns friska gräsmarker och kärr med kalkinslag. Här finns en rik flo-
ra med Jungfru Marie nycklar, tätört, granspira, nattviol och klockljung. Mot stranden växer 
kustruta, strandråg och strandkål och på havsstrandängen havssälting, gulkämpar, salttåg, 
gåsört och strandkrypa. Den gamla skjutvallen utgörs idag av en sydvänd sandbrant med 
delvis öppna sandblottor och riklig blomning av bland annat getväppling. Norr om strand-
ängen finns artrika vägkanter utmed den grusväg som leder upp till ett höjdområde med 
bolmört, vildlin och getväppling. Uppe på höjden finns cementlagda rester av diverse mili-
tära konstruktioner. I dessa cementpåverkade partier finns kalkgynnade kryptogamer som 
krusig filtlav och takmossa tillsammans med örter som gul fetknopp, femfingerört, nagelört 
och getväppling.  

Området har betats i sen tid men hävden har sedan år 2010 upphört. Värdefull flora knuten 
till öppna marker finns ännu kvar även om arter som till exempel granspira har minskat i 
antal efter det att hävden upphört. 

Areal: 4,6 ha 

Värdearter: Ejder NT *****; ängsnätfjäril NT **, mindre blåvinge NT *, allmän purpumä-
tare NT **, sexfläckig bastardsvärmare NT **, bolmört NT **, makaonfjäril *, vildlin *, 
jungfrulin *, darrgräs *, skallra *, backnejlika ****, granspira NT *, tätört *, getväppling *, 
Jungfru Marie nycklar S *, nattviol 6, klockljung *, vattenmynta ****, blåeld * och svinrot 7

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Kalkhaltiga gräs-
marker med rik flora och rikt insektsliv. 

. 

Skötselförslag: Återupptagen hävd av strandäng och gräsmarker. Blottlägga sandytor i 
sandbranten, till exempel genom att gräva upp vissa delar. 

 

  

                                                                                                                                               
5 www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor 

6 Muntlig information Ulla Hallqvist och Kenneth Carlsson, Björkö. 

7 Jägrud, L. 2003. 
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35. Objektsnamn: Svarte mossen, Björkö 

Sannolikt den största färskvattensamlingen i kommunen. Sjön hyser fiskbestånd vilket 
normalt innebär att groddjur saknas eller är fåtaliga. I Svarte mossen leker en stor mängd 
vanliga paddor, en art som klarar fiskpredation relativt bra. Vattnet är klart och inte alls så 
humusrikt vilket annars är typiskt för många av kommunens vattensamlingar. I vattenbry-
net växer arter som knappsäv, ältranunkel, nålsäv och den i skärgården ovanliga sylörten. I 
strandkanten växer granspira (NT). 

Areal: 2,3 ha 

Värdearter: Granspira NT **, sylört * och groddjur *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Stora landskaps-
ekologiska värden.  

Skötselförslag: Dammen hålls öppen, vid risk för igenväxning utförs rensning.  

 
36. Objektsnamn: Bovik och nordöstra Björkö 

Objektsbeskrivning: Nordöstra delen av Björkö, från Ryd upp till Pjonken, utgörs av ett 
varierat och småbrutet landskap. Här finns öppna hällmarker, ädellövskogsbestånd, sand-
stränder, strandängar, små torrängar, våtmarker och småskalig äldre bebyggelsemiljö.  

Naturvärdet är högst närmast stranden där miljön fortfarande är relativt öppen, men avtar 
inåt land där igenväxningen blir mer påtaglig. Undantag är ädellövsskogen vid Pjonken 
samt en smal bård av ganska gamla och grova ekar, alar och askar runt de öppna markerna 
vid Bovik och intill vägarna. 

I områdets östra delar finns en rik flora. På strandängar och gräsmarker ovan dessa i områ-
dets östra delar växer backlök, piggstarr, salttåg, strandloka, ormtunga, sylnarv, johannesört, 
blåmunkar, stallört, bockrot och mandelblomma och i lundar humleblomster, blåsippa, 
bergslok, gullviva, måbär och lind.  

Utmed bergskanten norr om sommarstugeområdet växer lind, ask och gamla, ofta fler-
stammiga ekar på klapperstensvall med skalgrusinnehåll. Här finns en av Göteborgstrak-
tens största förekomster av blåsippa. I markskiktet växer också kranshakemossa, storrams 
och häckvicker och på stenar förekommer bland annat platt fjädermossa. I området växer 
också liguster, som här har en av sina fåtaliga förekomster i södra Bohuslän. 

Västerut vidtar vidsträckta hällmarker med varierad topografi. I sänkor förekommer små 
fattigkärr och i djupare skrevor växer triviallöv som asp, björk m fl. Vid bunkern nordöst 
om Svarte mosse finns små partier med torrängsflora med arter som getväppling, vårbrodd 
och jordklöver. Söder om Svarte mosse finns ett flertal öppna markytor med ruderatpräg-
lad flora med arter som rödfloka, småborre, rödklint, vägsenap, hamnsenap och dillsenap. 
Ruderatmark är ett annat ord för skräpmark, så som områden i hamnar, kring industrier 
och byggplatser. I dessa öppna miljöer finner man ofta växter med kort livscykel och inten-
siv förökning. Söder om mossen finns också ett skogsparti med sälg. Flera av sälgarna är 
döende och här har den tidigare rödlistade skalbaggen myskbock noterats. 

Vid Nöteviken finns strandängar, som idag är igenväxta så när som på vissa partier som 
betas av gäss. Strandråg, kustruta, gul svärdslilja och strandkvanne tillhör den numera hög-
växta vegetationen. I buskskiktet förekommer bland annat vresros. Den södra strandängen 
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övergår i källdråg med bland annat kärrspira, vildlin och skallra. Vid bunkern nordöst om 
Svarte mosse och på strandängarna noterades ängsnätfjäril. 

Areal: 139,6 ha 

Värdearter: Ejder NT *****, gråtrut NT *****, större strandpipare *****, fisktärna *****, 
saltstarr NT *, ängsnätfjäril NT *, myskbock8, glansfläck S *, lönnlav S *, alm VU **, ask 
VU **, mindre blåvinge NT **, hämpling VU **, desmeknopp NT **, guldlockmossa S9, 
platt fjädermossa S7, klippfrullania S10

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Större samman-
hängande område med rik insektsfauna och flora samt område med kustädellövskog. Inom 
objektet finns värdekärnor med högre naturvärden, som ädellövskogen vid Pjonken, den 
smala bården med ädellövträd som kantar de öppna markerna vid Bovik och intill vägarna 
samt öppna ytor med torrängsflora som finns spritt i området. Även vissa sträckor av kust-
linjen, där det finns sandstränder och strandängar, utgör värdekärnor med högre naturvär-
den. 

, blåsippa S * och liguster8.  

Skötselförslag: Betes- och/eller slåtterhävd bör eftersträvas på strandängar och tidigare 
odlingsmark. Grova ekarna bör friställas, helst så att delar av stammarna kan nås av solljus 
under någon del av dagen. Även döende eller helt döda ekar bör skötas efter dessa direktiv, 
då detta förlänger deras höga naturvärde som miljö för en lång rad växter och djur.  
 

 

Figur 18. Blåsippa pch ängsnätfjäril – två arter som förekommer på norra Björkö. 

37. Objektsnamn: Ädellövskog Ängholmen 

Objektet utgörs av ek- och linddominerad skog i bitvis blockrik klåva. Här finns gott om 
gamla, grova ekar samt gamla, senvuxna lindar, många med håligheter. Inslaget av död ved, 
såväl stående som liggande, är måttligt, på vissa håll rikligt. Dalgången kantas av skuggiga, 
fuktiga branter med lodytor. Floran indikerar ett visst kalkinslag i marken. Till fågellivet hör 

                                                 
8 Appelqvist, T. 2003. 

9 www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor 
10 Jägrud, L. 2003. 
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vitkindad gås och hornuggla samt den rödlistade ejdern. Inom objektet förekommer flera 
signalarter, vilka dock har lågt signalvärde i sydvästra Sverige. 

Areal: 2,5 ha 

Värdearter: Blekticka NT *, västlig rostticka S *, vågig sidenmossa S *, skogslind S *, blå-
sippa S * och ejder NT *****.  

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Ädellövskog. Före-
komst av död ved. Kalkgynnad flora. För fågellivet värdefull häckningslokal. 

Skötselförslag: Fri utveckling. I dagsläget finns ingen gran i området. Om sådan skulle 
uppkomma avverkas denna. 

 
38. Objektsnamn: Hällmarker Ängholmen 

Objektet domineras av öppna hällmarker och ljunghedar under igenväxning med ljung och 
en samt bärande träd och buskar såsom hagtorn, slån och rönn. Hällmarken genomkorsas 
av klåvor med ek, asp, björk och rönn. Större klåvor har ett visst inslag av äldre träd och 
död ved. I strandnära lägen finns här och var fragment av såväl torrängar dominerade av 
fårsvingel, gråfibbla, bockrot och strandängar med havssäv, strandloka och kärrtörel, samt-
liga ohävdade. På öns sydostligaste del finns ett mindre hällmarksområde som nyligen 
brunnit. Till fågellivet hör vitkindad gås och hornuggla samt den rödlistade ejdern. Inom 
objektet förekommer flera signalarter, vilka dock har lågt signalvärde i sydvästra Sverige. 

Areal: 19,3 ha 

Värdearter: Toppvaxskivling S *, blåmossa S *, vågig sidenmossa S *, skogslind S * och 
ejder NT *****.  

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III – naturvärden. Öppna, havsnära häll-
marker, torr- och strandängar. För fågellivet värdefull häckningslokal. 

Skötselförslag: Hävd, i första hand av torrängar och strandängar. Bränning av ljunghedar. 
Röjning av sly, framför allt i igenväxta gräsmarker. 

 

39. Objektsnamn: Lyngholmen 
Höglänt hällmarksö som domineras av hällmarker. Utmed västsidan förekommer mindre 
sträckor med sandstrand och strandäng. I större klåvor i söder och ovan strandängar utmed 
västssidan förekommer gräsmarker och högörtsängar, delvis kraftigt igenväxta med buskar. 
Hällmarkerna är relativt öppna, med fläckvisa ytor med gräs, ljung och kråkbär. I norr finns 
ett stråk med klappersten, delvis dolt av vegetation. Centralt finns en större våtmark med 
växtlighet som klockljung, kråkklöver, vattenpilört m fl. I den klåva som löper mellan öns 
norra och södra del finns ett mindre område i öster med skalgruspåverkad flora. Strand-
ängar och gräsmarker nära vattnet är delvis gåshävdade. 

Areal: 14,7 ha 

Värdearter: Darrgräs *, vildlin *, stagg *, bockrot *, rödklint *, strandbeta *, kustruta * och 
gaffelbräken *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III – naturvärden. Inom objektet finns 
värdekärnor med högre naturvärden i form av mindre område med hävdgynnad flora på 
kalkrik mark samt strandängar utmed strandlinjen. 
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Skötselförslag: Hävd, i första hand av strandängar och gräsmarker. Bränning av ljunghe-
dar. Röjning av sly, framför allt i igenväxta gräsmarker.  

 

HÄLSÖ 

40. Objektsnamn: Östra Tjolmen 

Objektsbeskrivning: Östra delen av Tjolmen utgörs av öppen hällmark, några små öar 
och en sandstrand. Vissa av klipporna och hällarna har inslag av rikare mineral, så kallad 
grönsten, vilket gör lavfloran intressant. Här och var finns bärande buskar som slån och 
nypon. Öarna och de grunda mjukbottnarna utgör lämpliga häck- och födosöksmiljöer för 
sjöfåglar och vadare.  

Areal: 7,7 ha 

Värdearter: Seg gelélav S, gråtrut NT *****, ejder NT* *****, fisktärna ****** och strand-
skata *****. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III. Öppna hällmarker, små öar och skär 
samt hällar med intressant lavflora. För fågellivet värdefull häckningslokal. 

Skötselförslag: Röjning av buskar och sly. 

 

41. Objektsnamn: Trollholmen och närliggande delar av Hälsö 

Objektsbeskrivning: En hög klippbrant på västra delen av Hälsö bildar tillsammans med 
det smala sundet som skiljer Trollholmen från Hälsö ett dramatiskt landskap. Utanför 
Trollholmen finns flera små skär och grunda mjukbottnar som utgör födosöksplats för sjö-
fåglar. Längs det trånga sundet finns smala remsor med strandängsvegetation. Nedanför 
bergstupet växer en tät buskbård av bland annat rönn, slån och nypon. Strandlinjen på 
både Trollholmen och de delar av Hälsö som ingår i objektet utgörs av klipp- och block-
strand.  

Areal: 13,2 ha 

Värdearter: - 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III – naturvärden. Ett varierat område 
med värdefulla strukturer så som strandäng, exponerad klippkust och bärande buskmarker.  

Skötselförslag: Röjning av buskage och sly. 

 

42. Objektsnamn: Äxholmen 

Objektsbeskrivning: Blockrik ö med hällmarksmosaik och sparsamt buskskikt (sälg, rönn, 
vresros, brakved). Centralt på östsidan finns en kalkrik sluttning med rik flora. Mitt uppe på 
ön ligger ett mindre våtmarksområde i vilket det vid fältbesöket fanns små vattenspeglar. I 
kanterna av våtmarken växer ljung, delvis nyetablerad efter bränning. Brända ytor före-
kommer också i sydost, på nordsidan av den här utstickande udden. I nordväst finns en 
gåsbetad strandäng med typisk flora.  

Areal: 10,3 ha 
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Värdearter: Stinkpadda VU **,  rödlånke NT *, loppstarr VU **, ängsstarr NT **, man-
delblomma ******, spåtistel *, Jungfru Marie nycklar S * och strandmalört *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Öppen hällmarksö 
med rik flora och rödlistade arter. 

Skötselförslag: Återupptagen hävd. Bränning av ljunghed. 

 

43. Objektsnamn: Långholmen 

Objektsbeskrivning: Hällmarksdominerad ö där kustlinjen utgörs av klippor med mycket 
små avbrott av blockstrand. Uppe på höjderna finns flera stenfält. Centralt finns ett våt-
marksområde som västerut övergår i blockrik strandäng. I norr finns två större dammar, 
där den ena är i princip igenväxt. I den andra dammen växer näckros, hästsvans och blåsäv. 
På en strandäng i sydost växer strandrödtoppa, kustnarv och rikligt med strandmalört.  

Areal: 8,2 ha 

Värdearter: Stinkpadda VU **, gråtrut NT ******, ejder NT ******, drillsnäppa NT ****, 
filtbjörnbär NT *, fyrling NT *, ävjebrodd NT *, strandmalört * och ängsruta ******. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Öppen hällmarksö 
med rödlistade arter. För fågellivet värdefull häckningslokal. 

Skötselförslag: Återupptagen hävd. 

 
44. Objektsnamn: Lindholmen 

Objektsbeskrivning: Hällmarksmosaik med klapperstensfält, gräsmarker och dammar. 
Den västra delen består av kalt berg med stora, flacka ytor. Buskskiktet, med bland annat 
nypon, är sparsamt och koncentrerat till östsidan. Kråkbär är det dominerande riset. Fläck-
vis förekommer stagghed. I vissa områden är gåsbetet påtagligt. Rikast flora finner man i en 
sluttning i nordväst som övergår i ett plan gräsmark i anslutning till en toalettbyggnad. Fler-
talet av de arter man finner här är kalkgynnade. Vid fältbesöket hördes spelande stinkpad-
da.  

Areal: 17,9 ha 

Värdearter: Stinkpadda VU *, sånglärka NT **, tobisgrissla NT **, loppstarr VU **, fyr-
ling NT *, ävjebrodd NT *, spåtistel *, vildlin *, bockrot * och strandbeta *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Öppen hällmarksö i 
yttersta havsbandet. Förekomst av rödlistade arter. 

Skötselförslag: Återupptagen hävd av strandäng och gräsmarker. 
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Figur 19. På Lindholmen finns en av få lokaler i kommunen för spåtistel. På skalgrusstrand i sydost växer 
bland annat strandbeta och marviol. 

 

45. Objektsnamn: Ängholmen 

Objektsbeskrivning: Hällmarksdominerad ö där södra 
delen är kargare än den norra. Utmed den smala viken i 
söder finns en blockstrand med typisk flora och en bit 
ovanför finns en ovanligt bred och tät zon med backvial. 
Många partier är igenväxta med slån, nypon, brakved m 
fl. Enstaka grövre hagtornbuskar förekommer. Flera 
småvatten på öns norra del samt före detta dammar som 
vuxit igen med bl a vass. Uppe på öns nordöstra del 
finns ett mindre område med ljunghed. Centralt finns en 
mindre stuga med omgivande, igenväxande kulturmarker 
med bland annat syren och apel.  

Areal: 12,8 ha 

Värdearter: Stinkpadda VU **, ävjebrodd NT *, filt-
björnbär NT *, marrisp ******, strandmalört *, ljung * 
och klockljung *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Hällmark med 
ljunghed, blockstrand och strandäng. 

Skötselförslag: Hävd. Bränning av ljunghed. 

  

Figur 20. Ävjebrodd i vatten-samling på 
Ängholmen. 
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46. Objektsnamn: Burö 

Objektsbeskrivning: Kuperad ö med relativt höga berg i norr och väster. Ljunghällmarker 
dominerar ön. Centralt löper ett större, sammanhängande lövträdsområde. Insprängt i 
hällmarken finns också igenvuxna betesmarker och strandängar samt dammar och hällkar. I 
sydöst finns en videsumpskog med örtrik undervegetation. Här finns rikligt med klen, död 
ved och grenverket är beväxt med mossor och lavar, vilket ger området ett sällsamt intryck. 
I utkanten av skogen växer Jungfru Marie nycklar. I hällmarkerna förekommer områden 
med hirsstarr, stagg och blodrot. På Burös sydsida finns sedimentstränder med typisk flora 
som kärrtörel, glasört, saltnarv och strandmalört.  

Areal: 42,3 ha 

Värdearter: Stinkpadda VU **, hartmansstarr VU **, loppstarr VU **, sånglärka NT **, 
ejder NT **, hämpling VU **, tornseglare NT **, tobisgrissla NT **, silltrut NT **, mindre 
vattensalamander ******, strandmalört *, Jungfru Marie nycklar S *, darrgräs *, granbräken 
******, ormtunga ******, grönvit nattviol ****** och revlummer ******. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Hällmark med 
ljunghed, blockstrand och strandäng. 

Skötselförslag: Återupptagen hävd av strandängar och tidigare betesmarker. Bränning av 
ljunghedar. Röjning av buskage och sly. 

 
47. Objektsnamn: Ädellövsdunge på Hälsö 

Objektsbeskrivning: Objektet utgörs av en ekdominerad ädellövsdunge. Enstaka ekar är 
uppemot 100 år gamla men merparten av träden är betydligt yngre. Markvegetationen är 
frodig och lundartad. Närmast vattnet finns ett litet parti med strandäng. I kanten av 
dungen finns en liten bergsbrant med flera lodytor. Genom hela objektet löper en mindre 
körväg.  

Areal: 0,6 ha 

Värdearter: Glansfläck S *, ejder NT ******, gråtrut NT *****, fisktärna ******, strand-
skata ******. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III – naturvärden. Ädellövsskogsbestånd 
är sällsynta i Öckerö kommun. Äldre träd. För fågellivet värdefull häckningslokal. 

Skötselförslag: Målbilden för området är en ädellövsdominerad lund. Enstaka insatser bör 
ske i form av röjning av sly, i synnerhet kring de äldre ekarna.  

 

48. Objektsnamn: Skalgrusmark på centrala Hälsö 

Objektsbeskrivning: Ett flackt område med skalgrus på den centrala delen av Hälsö-
Stuvö. Skalsanden har pumpats till denna plats från Burösund vid byggandet av Burö färje-
läge.11

                                                 
11 Hälsö Vänners Intresseförening 

 Platsen hyser en intressant flora. Området hålls öppet tack vare slitage från cyklister, 
vandrare och diverse motorfordonstrafik. Öppenheten och den kalkhaltiga marken skapar 
förutsättningar för en rik flora och en intressant insektsfauna.  
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Areal: 0,9 ha 

Värdearter: Filtbjörnbär NT ** och havtorn (inplanterad) ******. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III - naturvärden. Området utgörs av en 
av de större skalgrusmarkerna i kommunen.  

Skötselförslag: Hävd av gräsmarker. Röjning av buskar och sly. 

 
Figur 8. Hällmarker och grunda vikar på nordvästra Hälsö. 

49. Objektsnamn: Havsvik väster om Stuvö 

Objektsbeskrivning: Området är en grund havsvik med tillhörande strandäng och klipp-
stränder. I viken finns flera små öar och skär som utgör lämpliga häck- och födosöksmiljö-
er för sjöfåglar och vadare. Strandängen är ohävdad och håller delvis på att växa igen med 
vass.  

Areal: 9,1 ha 

Värdearter: Ejder NT *, gråtrut NT *****, fisktärna ******, skrattmås ******, strandmal-
ört ******, hampflockel ******. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Grund havsvik och 
strandäng med värde för fågellivet. 

Skötselförslag: Hävd av strandängen. 

 
50. Objektsnamn: Stuvö 

Objektsbeskrivning: Stuvö är ett stort hällmarksområde som fortfarande är relativt öppet. 
En pågående igenväxning karakteriseras av grov, högvuxen ljung samt grupper med bland 
annat björk, tall och en. Längs den norra stranden finns ett par små öar med rikare flora 
och tånggödslade strandvallar. Runt hällmarken finns en anlagd promenadstig. I området 
finns ett flera igenväxta dammar. 

Areal: 36,5 ha 
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Värdearter: Filtbjörnbär NT **, guldlockmossa S *, seg gelélav S *, flikig skinnlav S *, grå-
trut NT ******, ejder NT ******, fisktärna ******, strandskata ******, rödstjärt ******, 
stenskvätta ******, mindre vattensalamander ******, kustruta ******, Jungfru Marie nyck-
lar ******, liguster ******. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III - naturvärden. Stort och öppet häll-
marksområde med visst landskapsekologiskt värde. 

Skötselförslag: Bränning av ljunghedar. Röjning av sly, buskar och träd. Dammar hålls 
öppna, vid risk för igenväxning utförs rensning. 

 

KÄLLÖ-KNIPPLA 

51. Objektsnamn: Kustnära marker Källö-Knippla 

Objektsbeskrivning: Starkt kuperat område med öppna hällmarker och en kustlinje do-
minerad av klippor. I klåvor ner mot vattnet finns fuktstråk med små fuktängar med bl a 
jungfru Marie nycklar, klockljung och blåtåtel. I de västra delarna har det brunnit på senare 
år. De öppna hällmarkerna kännetecknas av klippskrevor med sparsam flora och av berg-
hällar. I de djupare skrevorna växer ljung och kråkris och där jordtäcket är mycket tunt 
växer renlavar, gul fetknopp, vårbrodd, gräslök och blod-
rot. Själva berghällarna är klädda av en mängd olika skorp-
lavar. I söder och i nordväst finns flera större dammar med 
mindre vattensalamander. I objektet ingår också den 
kommunala badplatsen. Ovan badplatsens sandstrand 
finns torrängspartier med käringtand och svartkämpe och 
hällmarker med pionjärvegetation med bland annat fet-
knopp, kärleksört och styvmorsviol. 

Areal: 18,1 ha 

Värdearter: Mindre blåvinge NT **, stinkpadda VU **, 
saltstarr NT **, rosenglim *, Jungfru Marie nycklar S *, 
stenskvätta *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III –
naturvärden. Öppna hällmarker med rödlistade arter.  

Skötselförslag: Bete på torrängarna. Bränning. Röjning av 
träd och buskar. 

 

HYPPELN 

52. Objektsnamn: Hyppelns kalv 

Objektsbeskrivning: Karg och exponerad ö med öppna hällmarker och gott om små häll-
kar och dammar. Vid det grunda sundet mellan ön och Hyppeln finns kortare sträckor med 
sandstrand men i övrigt kantas ön av klipp- och blockstränder. Här och var finns gåshäv-
dade gräsmarker mellan de kala hällarna. Längst väster ut finns ett mindre klapperstensfält. 

Areal: 13,2 ha 

Figur 9. Orkidén Jungfru Marie 
nycklar växer bland blåtåteln i 
fuktstråk på Källös västsida. 
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Värdearter: Marrisp VU **, mindre vattensalamander *, vanlig padda *, stenskvätta *, fli-
kig skinnlav *, mandelblomma * och blodnäva *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Öppen och välhäv-
dad skärgårdsö med i stort sett opåverkad strandlinje.  

Skötselförslag: Röjning av buskar om dessa riskerar att väsentligen ändra områdets karak-
tär. 

 
Figur 10. Gåshävdade gräsmarker på Hypplens kalv. 

 
53. Objektsnamn: Kuststräcka och betesmarker södra och västra Hyppeln 

Objektsbeskrivning: Varierad kuststräcka med stränder och gräsmarker med rik flora. 
Blockstränderna, som ingår i den mäktiga israndsbildning som löper från Rörö till Grötö, 
dominerar. I norr finns ett större klapperstensfält. Längst i söder finns en sandstrand 
(Långa stranna) med en bank av blåmusselskal och driftvallar med tång. Floran är rik med 
bland annat strandvallmo och strandbeta. Strandlinjen norrut utgörs av blockstrand, marin 
våtmark med säv, blockområde och flacka klippor. I norr finns dammar med mindre vat-
tensalamander och snok. Här finns också örtrika torrängar och en fuktäng med kalkinslag. I 
utkanten av fuktängen, utmed den nyligen anlagda grusvägen, blommar rikligt med granspi-
ra. Hela objektet betas med undantag för sydöstra delen. Hävden är svag och buskskiktet är 
bitvis mycket utbrett. 

Areal: 34,6 ha 

Värdearter: Ejder NT **, gråtrut NT *****, hämpling VU **, sånglärka NT **, vitkindad 
gås *, sandmålla CR **, mindre blåvinge NT **, strandvallmo NT *, paddfot NT **, knut-
ört VU **, backnejlika ****, strandbeta *, strandmalört *, strandvial *, granspira NT *, 
ängsstrarr NT **, loppstarr VU **, dvärglin VU **, kattfot *, blodnäva *, brudbröd ****, 
jungfrulin * och krissla ****. 
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Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Variationsrik 
strandlinje med rik, hävdgynnad flora. Delar av området betas. 

Figur 11. Riklig blomning av granspira utmed grusvägen på Hyppelns västsida. Torräng med 
blommande kattfot i förgrunden. 

Skötselförslag: Röjningar för att förhindra igenväxning med buskar, i synnerhet på stran-
den i sydväst där den sällsynta strandvallmon växer. Beteshävd. Förslagsvis kan fållan delas 
upp så att hävden blir mer intensiv under en period av betessäsongen. Alternativt fler be-
tesdjur.  

 

54. Objektsnamn: Hällmarksmosaik och källdråg Hyppeln 

Objektsbeskrivning: För ytterskärgården typiska, öppna hällmarksljunghedar. I de 
höglänta hällmarkerna förekommer källdråg (ett diffust utflöde av grundvatten), dammar 
och skog. Vegetationen är sparsam utmed strandlinjen. In mot land vidtar ljunghedar och 
gräsmarker med lokala bestånd av krypande enbuskar. I nordvästra delen av objektet finns 
ett källdråg med rik flora. Vid fältbesöket fanns mindre vattenspeglar i våtmarken. Källdrå-
get övergår sydösterut i igenväxt område med lågvuxet buskskikt. Dammar finns i objektets 
norra samt södra del. I söder finns ett större sammanhängande område med ek, rönn, ol-
von och tall som österut övergår i ekkrattskog. I den låga ekkrattskogen finns gles underve-
getation med kaprifol, slån, brakved med flera. 

Areal: 27,8 ha 

Värdearter: Granspira NT **, myrlilja *, klockljung *, tätört ****, backvial ****, murgröna 
**** och liguster ****. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III – naturvärden. Öppna hällmarker. En 
av få betesmarker i kommunen. I området finns värdekärnor (kärrmarker med granspira) 
med högre naturvärde. 

Skötselförslag: Fortsatt hävd. Fållan kan delas upp så att betestrycket ökar under en peri-
od av betessäsongen. Alternativt fler betesdjur i hela området. Om buskar röjs bort erhålls 
större arealer med gräsmarker, en åtgärd som i sin tur kräver högre betestryck 
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Figur 12. På Hyppeln finns en av få betesmarker i kommunen. 

 
55. Objektsnamn: Betesmarker och ljunghed vid Jättehuvudet samt grusväg 
mot samhället på Hyppeln 
 
Objektsbeskrivning: Sandstrand, strandrågsbälte och klipphällar som övergår i florarika 
torrängar med skalgrusinslag, hällmarker med ljung och mindre källdråg med orkidéer.  

Areal: 5,1 ha 

Värdearter: Kustgentiana EN **, jungfrulin *, skallra *, getväppling *, blodnäva *, Jungfru 
Marie nycklar S *, backnejlika ****, brudbröd ****, nattviol ****, slåtterfibbla ****.  

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Rik, kalkgynnad 
flora. En av få betesmarker i kommunen. Objektets strandnära miljöer utgör värdekärnor 
med högra naturvärden. 

Skötselförslag: Fortsatt hävd. Förslagsvis bör fållan delas upp så att hävden blir mer in-
tensiv under en period av betessäsongen. Alternativt fler betesdjur. Om buskar röjs bort 
erhålls större arealer med gräsmarker, en åtgärd som i sin tur kräver högre betestryck. 

 

RÖRÖ 

56. Objektsnamn: Rörö naturreservat 
Objektsbeskrivning: Den västra och södra delen av Rörö utgörs av en mycket artrik och 
säregen betesmiljö. De hedartade markerna präglas av det tidigare, hårda markutnyttjandet 
med intensivt utmarksbete och torv- och ristäkt. Variationen av marker med sand, skalgrus 
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och berghällar har gett upphov till en säregen och speciell fauna och flora. Här finns ovan-
liga växtsamhällen t ex sandrished och ljunghed. Inom området förekommer flera sällsynta 
och hotade djur- och växtarter som är beroende av den öppna heden och den för havet 
utsatta strandmiljön. Av dessa kan stinkpadda, strandmalört, ostronört, strandbeta, strand-
vial och strandvallmo särskilt omnämnas.  

Rörö utmärks av nästan helt trädlösa hedmarker. Hällmarker och ljunghedar präglar höj-
derna och öns norra delar, medan omfattande gräshedar breder ut sig på de sandiga mar-
kerna i sydväst. Öns berggrund är intressant och rikt sammansatt av en mängd olika bergar-
ter. Monkhuvudet på öns centrala del innehåller basiska bergarter som genom vittring gett 
upphov till en rik och speciell flora. Öns västsida har ett storslaget landskap med vidsträck-
ta blockmarker och en intressant flora. Mitt i det flacka hedlandskapet i söder ligger de två 
små vattnen Stora och Lilla Ers vatten. De omges av breda vassar och ger goda förhållan-
den för fågellivet. 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000 (Sälöfjord). 
Inom reservatet finns tre utpekade objekt i ängs- och betesmarkinventeringen från 2002-
2004. 

Areal: 99,6 ha 

Värdearter: Stinkpadda VU, kentsk tärna EN, sånglärka NT, silltrut NT, ejder NT , torn-
seglare NT, tobisgrissla NT, sånglärka NT, hämpling VU, gråtrut NT, turkduva NT, sex-
fläckig bastardsvärmare NT, silversandbi NT, kustbandbi NT, mindre blåvinge NT, silver-
smygare NT, allmän purpurmätare NT, hedpärlemorfjäril NT, praktvaxskivling NT, kust-
gentiana EN, dikesskräppa EN, ostronört CR, sandmålla CR, bolmört NT, rödlånke NT, 
ljungögontröst VU, liten kärrmaskros VU, saltstarr NT, strandstarr NT, marrisp VU, prick-
starr VU, fyrling NT, dvärglin VU, knutört VU, loppstarr VU, granspira NT, ängsstarr NT, 
ävjebrodd NT (samtliga referens **). 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Område med rikt 
växt- och djurliv varav många rödlistade arter. Område av riksintresse för naturvård (NRO 
14143 Rörö). 

Skötselförslag: Enligt skötselplan för naturreservatet. Rörö ingår i restaureringsprojektet 
GRACE. Projektet finansieras bl a av EU:s LIFE-fond. 

 

57. Objektsnamn: Strandäng Bredvik 

Objektsbeskrivning: Ohävdad strandäng med kustbaldersbrå, havsnarv, rödmire, svart-
kämpe, gåsört. Vass dominerar, i vissa partier förekommer havssäv. Delar av strandängen 
är gåshävdad. 

Areal: 1,1 ha 

Värdearter: Smal käringtand NT **, strandmalört *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass III – naturvärden. Havsstrandäng. 

Skötselförslag: Hävd. 
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58. Objektsnamn: Strand söder om Hålaberget 
Objektsbeskrivning: Kuststräcka med flacka klippor, sandstränder och buskrika gräsmar-
ker på skalgrus. I gräsmarkerna växer blodnäva, darrgräs och getväppling och på stränderna 
strandråg, kustruta och diverse mållor. I buskskiktet förekommer hagtorn och olvon, i träd-
skiktet ask och alm. 

Areal: 2,8 ha 

Värdearter: Ask VU *, alm VU * och darrgräs *. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Sandstränder, rik 
flora på gräsmarker med kalkinslag. 

Skötselförslag: Hävd av strandäng och ovanliggande gräsmarker. Röjning av igenväx-
ningsvegetation (buskar). 

 

59. Objektsnamn: Rammen 

Objektsbeskrivning: Höglänt ö dominerade av hällmarker. I norr finns ett större klapper-
stensfält. På höjder och utmed strandlinjen finns en typisk flora med arter som kärleksört, 
trift och styvmorsviol. Där jordtäcket är tjockare dominerar olika grässorter och ljung. På 
öns norra del finns flackare partier rika på hällkar och en intressant flora med arter som 
bohusmarrisp, strandmalört, strandbeta. I söder finns en sandstrand där det bl a växer 
strandråg, marivol och strandbeta. En klåva delar den norra och södra delen. Klåvan utgörs 
av strandäng med arters om strandmalört, strandråg och havssäv, som övergår i högörtsäng 
med framför allt älggräs. Till fågellivet hör de rödlistade arterna ejder, hämpling och sång-
lärka. Andra intressanta arter på ön är större strandpipare, tornfalk, rödbena och fisktärna. 

Areal: 24,3 ha 

Värdearter: Fyrling NT *, ävjebrodd NT *, strandbeta *, strandmalört *, bohusmarrisp *, 
ejder NT *****, hämpling VU ***** och sånglärka NT *****. 

Naturvärdesklassning och motivering: Klass II – höga naturvärden. Förhållandevis öp-
pen hällmarksö med intressant flora. Rikt fågelliv. 

Skötselförslag: Hävd av strandängar och ovanliggande gräsmarker. Bränning av ljunghed. 
Röjning av igenväxningsvegetation (buskar). 

 

60. Objektsnamn: Nordre älvs estuarium 

Objektsbeskrivning: Naturreservat och Natura 2000-området som ligger i Öckerö och 
Kungälvs kommun samt Göteborgs Stad. Mynningsområde med stora värden. I det skyd-
dade området ingår Nordre älv, som tillsammans med Göta älv är Sveriges största vatten-
drag. Omgivande landskap är storslaget med branta bergformationer i mynningsområdet 
vilka uppströms älven övergår i vidsträckta vassar och välhävdade odlingslandskap. Strand-
områdena har bitvis stora botaniska värden med såväl betade strandängar, våtmarksområ-
den av rikkärrskaraktär som rika lövskogslundar. Skalgruspåverkan förekommer. 

I mynningsområdet där det söta vattnet möter det salta har karakteristiska s.k. estuariemil-
jöer utbildats. Mötet mellan älvvatten och salt vatten ger upphov till en intressant miljö. 
Den biologiska produktionsförmågan är naturligt hög, vilket skapar förutsättningar för ett 
mycket rikt fisk- och fågelliv. Rena sötvattensarter förekommer tillsammans med havsle-
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vande arter. Området utnyttjas flitigt som rast- och övervintringslokal av bl.a. vadare, sva-
nar, andfåglar och en del rovfåglar men utgör också häcknings- eller födosökslokal för 
många fågelarter, t.ex. bivråk och brun kärrhök.  

Nordre älvs mynning har skonats från omfattande bebyggelse, hamnanläggningar och indu-
striexploatering och är ett av länets värdefullaste naturområden. 

Den del av reservatet som ligger inom Öckerö kommun utgörs av vatten samt öarna Måv-
holmen, Risö, Stora Räven, Lilla Räven samt Rävungarna. Objektet ingår också i EU:s 
ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000 (Göta älv-Nordre älvs dalgång).  

Areal: Ungefärlig landareal inom kommunen är 40 ha. Reservatets totala areal är 7 040 hek-
tar varav 1 482 hektar är land. 

Värdearter: Endast arter noterade inom Öckerö kommun redovisas. Ejder NT **, gråtrut 
NT**, fisktärna **, vitkindad gås **, tordmule ** och sillgrissla **.  

Naturvärdesklassning och motivering: Klass I – unika naturvärden. Område med rikt 
växt- och djurliv varav många rödlistade arter. Område av riksintresse för naturvård (NRO 
14135 Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden). 

Skötselförslag: Enligt skötselplan för naturreservatet. 

 
Övrig värdefull natur 

Utöver de objekt som pekats ut inom ramen för projektet förkommer ytterligare områden 
med naturvärden. Fågelskyddsområden, som omfattar värdefulla häckningslokaler för sjö-
fågel, finns nordväst och Rörö (Räven, Stora Rossen och Fånhyttan), öster om Rörö (Måv-
holmen), väster om Lindholmen (Torrbeskär) och väster om Fotö (Stora och lilla Svartskär, 
Stenskär och Benskär). Utöver fågelskyddsområdena finns flera öar som är värdefulla för 
fågellivet. På Stora Gäven öster om Hyppeln förekommer tofsvipa samt de rödlistade ar-
terna ejder, gråtrut och silltrut.  

En utvidgning av naturreservatet Vinga till att också omfatta skärgården i kommunens söd-
ra del utreds under denna rapports tillkomst av länsstyrelsen i Västra Götalands län. Den 
särpräglade miljön inom naturreservatets nuvarande gränser återfinns också i det området 
som är föreslaget att ingå i reservatet (kommunens södra skärgård).  

Spritt i hela kommunen finns en stor mängd små dammar och tjärnar som alla har natur-
värde. Ett antal särskilt värdefulla dammar har klassats som enskilda objekt (10, 19, 22, 14, 
27, 32, 35) men övriga beskrivs här i mer generella termer. Vattensamlingar har så gott som 
alltid ett biologiskt värde genom att de bidrar starkt till den lokala biologiska mångfalden. 
Vidare har småvatten ett landskapsekologiskt värde genom att de skapar variation i land-
skapet samt att de är viktiga för flödesutjämning och landskapets förmåga att hålla vatten. 
Småvattnen har en fundamental betydelse för flera organismgrupper så som groddjur, vat-
tenlevande insekter och för en lång rad fåglar.  



BILAGA 3 – Värderingsmetod för natur 
Identifieringen av områden med naturvärden har genomförts med hjälp av rapporter ((Åsander 1991, 
Kilnäs, M. 2002, Översiktsplan Öckerö kommun 2006), uppgifter från föreningen Bohusläns flora 
(datauttag; Evastina Blomgren/Föreningen Bohusläns flora), uppgifter från ängs- och 
betesmarksinventeringen (Jordbruksverket TUVA), nyckelbiotopinventeringen (Skogsstyrelsen), 
naturvårdsprogram för Öckerö kommun (Öckerö kommun 1996), samt muntlig information från 
Naturskyddsföreningen, naturvårdskunniga personer inom kommunen, m fl. 

Områden/biotoper som, baserat på underlaget, bedöms hysa naturvärden inventeras sedan i fält. 
Inventeringen innebär i huvudsak avgränsning och beskrivning av skyddsvärda livsmiljöer för arter. Dessa 
värderas enligt en tregradig skala (figur 1). Avgränsningen av områdena utgår från ekologiskt funktionella 
gränser (t ex strandäng, ädellövskog, m m). 

Vid inventeringen eftersöks särskilt skyddsvärda arter och strukturer. Det handlar då om signalarter, 
rödlistade arter samt värdefulla biotopstrukturer inom ett område. Arterna ligger sedan till grund för 
bedömning och värdering av varje biotop. Biotopinventeringen innefattar emellertid inte någon fullständig 
inventering av arter, och enskilda rödlistade arter eller signalarter kan förstås alltid missas på grund av 
årstid, fältbesökets omfattning, m m.  

Resultatet presenteras med kartor och text. Textbeskrivningen innehåller en sammanfattning av varje 
områdes värde, känd förekomst av rödlistade eller andra särskilt intressanta arter samt områdets 
naturvärde enligt en 3-gradig skala.  

Hotade och rödlistade arter 
Cirka fem procent av Sveriges djur, växter och svampar är så hotade att de löper risk att dö ut. Deras 
livsmiljöer har påverkats av miljöförstörelse och av att jordbruket, skogsbruket och fisket har 
rationaliserats. Sverige upprättar liksom många andra länder rödlistor över hotade och sällsynta växt- och 
djurarter. I rödlistorna grupperas arterna efter hur stor risken är för utdöende. Listorna fastställs av 
Naturvårdsverket. De rödlistade arterna indelas i olika kategorier utifrån utdöenderisk (nationellt). 
Kategorierna presenteras nedan: 

Hotkategorier:  

RE – Försvunnen (Regionally Extinct) 

CR – Akut hotad (Critically Endangered) 

EN – Starkt hotad (Endangerd) 

VU – Sårbar (Vulnerable) 

NT – Missgynnad (Near Threatened) 

DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 

Kategorin DD innehåller arter som bedöms vara hotade eller missgynnade men där utdöenderisken inte 
gått att bedöma. Dessutom finns, utanför listan, kategorierna LC – Livskraftig (Least Concern) för arter 
som inte kan placeras i någon av ovanstående kategorier samt NE – Ej bedömd (Not Evaluated). 

Särskilt skyddsvärda arter 
Särskilt skyddsvärda arter inkluderar signalarter (Nitare 2000), rödlistade arter (Gärdenfors m fl 2010) och 
en del andra sällsynta arter. Med signalarter menas arter som indikerar högre naturvärden. Där signalarter 
påträffas är sannolikheten stor att andra skyddsvärda eller rödlistade arter också förekommer.  

Naturvärdesbedömning – klassificering 
Under och efter inventeringen klassificeras de olika områdena. Höga klassningar betyder att naturvärdet 
bedöms ha nationellt bevarandevärde, men en viss naturvärdesklass innebär inte något särskilt skydd enligt 
t ex miljöbalken. För att ett område skall vara skyddat krävs särskilda beslut eller förordnanden. Vissa 
områden med naturvärden är skyddade enligt lag, t ex naturreservat eller biotopskydd, men huvuddelen 
saknar formellt skydd. Däremot är det brukligt att man så långt som möjligt tar hänsyn till områden med 



naturvärden vid samhällsplanering, skogs- och jordbruk. Arter kan däremot vara skyddade. Det gäller t ex 
fridlysta arter eller arter som omfattas av den s k ”Artskyddsförordningen”.  

Naturvärdesbedömningar gäller alltid för de förhållanden och med den kunskap som var känd vid 
inventeringstillfället. Ny kunskap eller ändrade förhållande kan hypotetiskt innebära att ett områdes värde 
eller avgränsning kan ändras. Ett område som bara konstaterats ha ”naturvärden” (skall läsas att objektet 
har minst klassificeringsnivån ”naturvärden”) kan ha höga naturvärden eller unika naturvärden. Det kan 
bero på hur väl undersökt det är, om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. 

Vid värderingen är områdenas biologiska värden mest betydelsefulla. Det biologiska värdet bedöms i 
första hand med utgångspunkt från vilka arter eller artgrupper som noterats eller sedan tidigare är kända, 
men även med utgångspunkt från förekomst av viktiga ekologiska strukturer (vilket kan vara viktiga 
förutsättningar för krävande arter). I de fall geologiska värden ingår i bedömningen anges detta särskilt. 
Betydelse för friluftsliv ingår inte i ”naturvärdesbedömningen”.  

 

 

Figur 1. Naturvärdesbedömningen som visas i värdepyramiden ovan bygger på erfarenhet och allmänna, 
vedertagna naturvårdsprinciper. Figuren är bredast vid basen och smalast vid toppen. Detta belyser att de 
miljöer som återfinns längts upp i pyramiden är sällsyntare än sådana som finns längre ner i pyramiden. 

  



Unika naturvärden – klass I 
I vissa fall kan det vara önskvärt att särskilja de allra mest värdefulla områdena. Vi kallar dem områden 
med unika naturvärden. Till denna grupp hänför vi bl a livsmiljöer med livskraftiga bestånd av hotade eller 
rödlistade arter. Det kan också vara miljöer med lång historisk kontinuitet eller särskilt stor ekologisk 
betydelse t ex viktiga reproduktionsområden, rastplatser eller växtmiljöer. Det kan vara viktiga 
kärnområden inom en större miljö med höga naturvärden eller ett stort område med viktig biologisk 
produktion med få motsvarigheter i regionen. 

Objekt med unika naturvärden – klass I. Mycket god förekomst (många olika arter eller stora 
populationer) av signalarter samt förekomst av rödlistade arter, eller mycket viktig ekologisk funktion. 
Mycket viktiga spridningscentra och värdekärnor. Sällsynta naturtyper. Dessa områden är oftast mycket 
svåra att återskapa. Det enskilda området har mycket stor betydelse på regional och nationell nivå 
(Sverige). Det finns få motsvarigheter i regionen och landet.  

Höga naturvärden – klass II 
Om området hyser livskraftiga bestånd av så kallade signalarter (Nitare 2000) eller innehåller viktiga 
ekologiska strukturer så har det också höga naturvärden. Gemensamt för många områden med höga 
naturvärden är att deras värden är svåra få tillbaka om de försvinner. Sådana här miljöer omfattats till 
delvis av de temainventeringar som genomförts av Länsstyrelsen (ädellövskogsinventeringar: ängs- och 
hagmarksinventeringar), Skogsstyrelsen (nyckelbiotopinventeringen NBI), Naturvårdsverket 
(våtmarksinventeringen VMI) och Jordbruksverket (ängs- och betesmarksinventeringen).  

Objekt med höga naturvärden – klass II. I ett sådant här område krävs förekomst av vikiga strukturer 
och/eller arter, riklig förekomst av signalarter eller viktig ekologisk funktion. Ovanliga naturtyper. 
Förutsättningar för rödlistade arter. Viktiga spridningscentra och värdekärnor. Oftast svåra att återskapa. 
Det enskilda området har stor betydelse, åtminstone på regional (län) nivå. 

Exempel på områden med höga naturvärden är t ex naturliga ängs- och betesmarker, nyckelbiotoper i 
skogen, stora opåverkade våtmarker, m m. Hit hör också livsmiljöer enligt EU:s habitatdirektiv med 
gynnsam bevarandestatus.  

Områden med höga naturvärden bör betraktas som ”Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga 
från ekologisk synpunkt” enligt miljöbalken 3 kap 6 §. Stöd för denna tolkning finns i förarbetena till 
naturresurslagen. Sådana områden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

En förutsättning för att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas är att områden med höga 
naturvärden bevaras och sköts på ett sätt så deras värden består.  

Naturvärden – klass III 
En grundläggande fråga vid naturvärdesbedömning är att avgöra om ett område har naturvärden eller inte. 
Områden med ”naturvärde” avser miljöer som har större betydelse för djur och växter än vårt vanliga 
produktionslandskap (brukade åkrar och skogar, tätorter). Det kan t ex handla om ett vattendrag, en 
våtmark, ett öppet dike, en åkerholme, ett äldre eller ovanligt skogsbestånd, en stenmur eller ett gammalt 
träd. Dessa områden har betydelse för att öka variationen i landskapet och det är viktigt för den biologiska 
mångfalden att denna typ av områden blir fler. 

Ett område som konstaterats ha ”naturvärden” kan också ha höga naturvärden eller till och med unika. 
Det kan bero på vilken kunskap man hunnit skaffa sig, hur väl undersökt området är, om inventering 
genomförts vid lämplig tidpunkt o s v. Vid en översiktlig inventering kan en van fältinventerare relativt 
snabbt identifiera de flesta miljöer med naturvärden. Genom fördjupade inventeringar av arter och 
strukturer kan man konstatera vilka områden som dessutom hyser höga eller kanske till och med unika 
naturvärden. 

Objekt som åtnjuter ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 § och förordning (1998:1252) 
om områdesskydd 5 § bör betraktas som ”naturvärden”. Av praktiska skäl kan dock inte alla sådana 
mindre områden redovisas. 



Objekt med naturvärden – klass III. Området har betydelse på lokal (kommun) nivå och för spridning av 
arter och för variation i landskapet. En förutsättning för att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas 
är att arealen av områden med naturvärden inte minskar, utan snarare ökar.  



 

 

BILAGA 4 – Förteckningar över arter enligt artskyddsförordningen 

1. Fridlysta arter 
* anger arter som noterats eller med stor säkerhet förekommer inom området; ** anger arter som möjligen kan 
förekomma, har förekommit eller finns i närbelägna områden. 
 
Grod- och kräldjur 
*Mindre vattensalamander, Triturus vulgaris 
*Stinkpadda, Bufo calamita 
*Större vattensalamander, Triturus cristatus 
*Vanlig groda, Rana temporaria 
*Vanlig padda, Bufo bufo 
*Åkergroda, Rana arvalis 
**Hasselsnok, slätsnok, Coronella austriaca 
*Huggorm, Vipera berus 
*Kopparödla (kopparorm), Anguis fragilis 
Sandödla, Lacerta agilis 
Skogsödla, Lacerta vivipara 
*Snok, vattensnok, Natrix natrix 
 

Kärlväxter 
Adam och Eva, Dactylorhiza latifolia 
Backsippa, Anemone pulsatilla ssp. pulsatilla 
Blodnycklar, Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta 
*Blåsippa, Anemone hepatica 
*Bohusmarrisp, Limonium humile 
Bohusranunkel, Halerpestes cymbalaria 
Brudsporre, Gymnadenia conopsea var. conopsea 
Buskvicker, Vicia dumetorum 
Bågstarr, Carex maritima 
Drakblomma, Dracocephalum ruyschiana 
Dvärgjohannesört, Hypericum humifusum 
Fjädergräs, Stipa pennata 
Fjällskära, Saussurea alpina 
Flockarun, Centaurium erythraea var. erythraea 
*Fältgentiana, Gentianella campestris subsp. campestris 
Gaffelglim, Silene dichotoma 
Gatmålla, Chenopodiastrum murale 
Glimmerört, Illecebrum verticillatum 
Grenigt kungsljus, Verbascum lychnitis 
Flugblomster, Ophrys insectifera 
Grönkulla, grönyxne, Coeloglossum viride 
*Grönvit nattviol, Platanthera chlorantha 
Guckusko, Cypripedium calceolus 
*Gullviva, Primula veris 
Gulsippa, Anemone ranunculoides 
Honungsblomster, Herminium monorchis 
Humlesuga, Betonica officinalis 
Hällebräcka, Saxifraga osloënsis 
*Idegran, Taxus baccata 
*Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata  
Kal knipprot, Epipactis phyllanthes 
Kalvnos, Misopates orontium 
Kamomillkulla, Anthemis cotula 
Kattmynta, Nepeta cataria 
Klockgentiana, Gentiana pneumonanthe 
*Klockljung, Erica tetralix 
Klotullört, Filago vulgaris 
Knottblomster, Microstylis monophyllos 
Knärot, Goodyera repens 
Knölnate, Potamogeton trichoides 
Knölvial, Lathyrus tuberosus 

Korallrot, Corallorrhiza trifida 
Kransrams, Polygonatum verticillatum 
Krusbräken, Cryptogramma crispa 
Krypfloka, Helosciadium inundatum 
Kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum 
Kungsängslilja, Fritillaria meleagris 
*Kustarun/topparum, Centaurium littorale var. Littorale/ 
Centaurium littorale var. glomeratum 
*Kustgentiana, Gentianella campestris subsp. baltica 
Kärrknipprot, Epipactis palustris 
Luktsporre, Gymnadenia odoratissima 
*Marrisp, Limonium vulgare 
*Martorn, Eryngium maritimum 
Mistel, Viscum album 
Mosippa, Anemone vernalis 
Mossnycklar, Dactylorhiza sphagnicola 
*Murgröna, Hedera helix 
Myggblomster, Hammarbya paludosa 
*Myrlilja, Narthecium ossifragum 
*Nattviol, Platanthera bifolia 
Nästrot, Neottia nidus-avis 
*Ostronört, Mertensia maritima 
Parksmörblomma, Ranunculus acris subsp. friesianus 
Portlakmålla, Atriplex portulacoides 
Praktbrunört, Prunella grandiflora 
Puktörne, Ononis spinosa subsp. procurrens 
Purpurknipprot, Epipactis atrorubens 
Raggarv, Cerastium brachypetalum 
Revsvalting, Baldellia repens 
Rosenlök, Allium carinatum 
Rosenrot, Rhodiola rosea 
Rutlåsbräken, Botrychium matricariifolium 
Röd skogslilja, rödsyssla Cephalanthera rubra 
Sandlusern, Medicago minima 
*Sandmålla, Atriplex laciniata 
Sankt Pers nycklar, Orchis mascula 
Skogsfru, Epipogium aphyllum 
Skogsklocka, Campanula cervicaria 
Skogsknipprot, Epipactis helleborine 
Skogsnycklar, Dactylorhiza maculata ssp. Fuchsii 
Smalbladig lungört, Pulmonaria angustifolia 
Smörbollar, Trollius europaeus 
Spetsnate, Potamogeton acutifolius 
Spindelblomster, Listera cordata 
Storfryle, Luzula sylvatica 
Stor ögontröst, Euphrasia officinalis subsp. pratensis 
Strandbräsma, Cardamine parviflora 
Styvnate, Potamogeton rutilus 
Sumpgentiana, Gentianella uliginosa 
Sumpnycklar, Dactylorhiza traunsteineri 
Tibast, Daphne mezereum 
Tistelsnyltrot, Orobanche reticulata 
Tvåblad, Listera ovata 
Vaxnycklar, Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca 
Vityxne, Pseudorchis albida ssp. Albida 
Vårvial, Lathyrus sphaericus 



 

 

Västkustros, Rosa elliptica ssp. inodora 
Ärtvicker, Vicia pisiformis 
*Ängsnycklar, Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata 
Ölandskungsljus, Verbascum densiflorum 
 
Ormbunkar 
Brunbräken, Asplenium adulterinum 
Cypresslummer, Lycopodium complanatum ssp. 
chamaecyparissus 
Glansbräken, Asplenium adiantum-nigrum 
Krusbräken, Cryptogramma crispa 
*Lopplummer, Huperzia selago 
*Mattlummer, Lycopodium clavatum 
Plattlummer, Lycopodium complanatum 
Revlummer, Lycopodium annotinum 
Rutlåsbräken, Botrychium matricariifolium 
Safsa, kungsbräken, Osmunda regalis 
Stor låsbräken, Botrychium virginianum 
Strandlummer, Lycopodiella inundata 
Uddbräken, Polystichum aculeatum 
 

Mossor 
Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis 
Hårklomossa, Dichelyma capillaceum 
Käppkrokmossa, Hamatocaulis vernicosus 
Nordisk klipptuss, Cynodontium suecicum 
Pyramidmossa, Pyramidula tetragona 
Skirmossa, Hookeria lucens 
Vedkvastmossa, stamkvastmossa, Dicranum viride 
 
Lavar 
Getlav, Flavoparmelia caperata 
Långskägg, Usnea longissima 
Stiftärrlav, Sticta fuliginosa 
Varglav, Letharia vulpina 
Ärrlav, Sticta sylvatica 
 
Svampar 
Bombmurkla, Sarcosoma globosum 
Igelkottstaggsvamp, Hericium erinaceus 
Saffransticka, Aurantioporus croceus 
 
Insekter 
Apollofjäril, Parnassius apollo 
Bred gulbrämad dykare, Dytiscus latissimus 
Bred paljettdykare, Graphoderus bilineatus 
Brun gräsfjäril, Coenonympha hero 
Ekoxe, Lucanus cervus 
Hårig dolkstekel, Scolia hirta 
Läderbagge, Osmoderma eremita 
Mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne 
Svartfläckig blåvinge, Maculinea arion 
Ärenprisnätfjäril, Euphydryas aurinia 
 



 

 

2. Fågeldirektivet. 
Artskyddsförordningen gäller alla vilda fåglar. Med vilda fåglar avses alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter. Även om 
alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen (index B), rödlistade arter (index R)  samt 
sådana arter som har minskat med minst 50 % under perioden 1975-2005 enligt Svensk 
häckfågeltaxering (index -50 %) prioriteras i kommunens skyddsarbete.  
 
Boplatsmiljö: F = Fjäll, H = Havsstränder (strandängar, öar, kobbar och skär), J = Jordbrukslandskap (inkl. 
trädbärande hagmarker, alléer, slottsparker, gårdsmiljöer, alvar, ljunghedar, märgelgravar, dammar och betade 
kärr), L = Limniska miljöer (sjöar, småvatten, rinnande vatten), S = Skog (skogsvårdslagens definitioner 
inkluderande även hyggen, nyplanteringar, skogbevuxna kärr, fjällbjörkskog och skogliga impediment, 
bergbranter), U = Urbana miljöer (inkl. vägar och täkter), V = Våtmarker (inkluderar myrmarker och 
sötvattensstränder) 
 
Svenskt namn  Vetenskapligt namn  Boplatsmiljö 
Smålom BR  Gavia stellata  L 
Storlom B  Gavia arctica  L 
Sångsvan B  Cygnus cygnus  L 
Vitkindad gås B  Branta leucopsis  H/L 
Bergand R  Aythya marila  H/L 
Svärta R  Melanitta fusca  H/L 
Salskrake BR  Mergus albellus  H/L 
Havsörn BR  Haliaeetus albicilla  S 
Fjällvråk R  Buteo lagopus  F/S 
Pilgrimsfalk BR  Falco peregrinus  S/V 
Tofsvipa -50 %  Vanellus vanellus  J/V 
Dvärgmås B  Larus minutus  H/L/V 
Skrattmås -50 %  Larus ridibundus  H/L/V 
Silltrut R  Larus fuscus  H/L 
Tretåig mås R  Rissa tridactyla  H 
Kentsk tärna BR  Sterna sandvicensis  H 
Fisktärna B  Sterna hirundo  H/L 
Silvertärna B  Sterna paradisaea  H/L 
Turkduva R  Streptopelia decaocto  U 
Gök -50 %  Cuculus canorus  S 
Berguv BR  Bubo bubo  S/U 
Nattskärra BR  Caprimulgus europaeus  S 
Göktyta R  Jynx torquilla  S/J 
Gröngöling -50 %  Picus viridis  S/J 
Mindre hackspett R  Dendrocopos minor  S 
Sånglärka R  Alauda arvensis  J 
Hussvala -50 %  Delichon urbica  J/U 
Järnsparv -50 %  Prunella modularis  S 
Näktergal -50 %  Luscinia luscinia  S/V 
Rödstjärt -50 %  Phoenicurus phoenicurus  S 
Stenskvätta R  Oenanthe oenanthe  F/H/J 
Grå flugsnappare -50 %  Muscicapa striata  S 
Törnskata BR  Lanius collurio  J/S 
Kråka -50 %  Corvus corone  J/S 
Stare -50 %  Sturnus vulgaris  J 
Gråsparv -50 %  Passer domesticus  J/U 
Bergfink -50 %  Fringilla montifringilla  S 
Hämpling R  Carduelis cannabina  J 
Vinterhämpling R  Carduelis flavirostris  F 
Domherre -50 %  Pyrrhula pyrrhula  S 
Gulsparv -50 %  Emberiza citrinella  J/S 
Sävsparv -50 %  Emberica schoeniclus  L/V 
 
  



 

 

3. Växter och djur enligt art- och habitatdirektivet; bilaga II, IV och V. 
* anger arter som noterats eller med stor säkerhet förekommer inom området; ** anger arter som möjligen kan förekomma, har 
förekommit eller finns i närbelägna områden. 
 
DÄGGDJUR  BILAGA II BILAGA IV BILAGA V 
Barbastell Barbastella barbastellus x x    
Bechsteins fladdermus Myotis bechsteini        
Björn Ursus arctos   x    
**Brandts fladdermus Myotis brandti   x    
Buskmus Secista betulina   x    
Dammfladdermus Myotis dasycneme x x    
**Dvärgfladdermus Pipistrellus pygmaeus   x    
Fjällräv Alopex lagopus x x    
Fransfladdermus Myotis natteri   x    
**Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus   x    
Hasselmus Muscardinus avellanarius        
**Långörad fladdermus Plecotus auritus   x    
Lodjur Lynx lynx x x    
**Mustaschfladdermus Myotis mystacinus   x    
*Nordisk fladdermus Eptesicus nilssoni   x    
Pipistrell Pipistrellus pipistrellus        
**Stor fladdermus Nyctalus noctula   x    
Sydfladdermus Eptesicus serotinus        
Trollfladdermus Pipistrellus nathusii   x    
*Tumlare Phocoena phocoena x x    
Utter Lutra lutra x x    
Varg Canis lupus x x x  
*Vattenfladdermus Myotis daubentoni   x    
 
KRÄLDJUR          
**Hasselsnok Coronella austriaca   x    
Sandödla Lacerta agilis   x    
 
GRODDJUR          
Gölgroda Rana lessonae   x    
Grönfläckig padda Bufo viridis   x    
Klockgroda Bombina bombina x x    
Långbensgroda Rana dalmatina   x    
Lökgroda Pelobates fuscus   x    
Lövgroda Hyla arborea   x    
* Stinkpadda  Bufo calamita   x    
*Större vattensalamander Triturus cristatus x x    
*Åkergroda Rana arvalis   x    
 
INSEKTER          
Apollofjäril Parnassius apollo   x    
Asknätfjäril Euphydras/Hypodryas maturna x x    
Bred gulbrämad dykare Dytiscus latissimus x x    
Bred kärrtrollslända Leucorrhina caudalis   x    
Bred paljettdykare Graphoderus bilineatus x x    
Brun gräsfjäril Coeno nymphahero   x    
Cinnoberbagge Cucujus cinnaberinus x x    
Citronfläckad kärrtrollsända Leucorrhinia pectoralis x x    
Dårgräsfjäril Lopinga achine   x    
Grön flodtrollslända Opiogomphus cecilia x x    
Grön mosaiktrollsända Aeshna viridis   x    
Läderbagge Osmoderma eremita x x    
Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne   x    
Pudrad kärrtrollslända Leucorrhina albifrons   x    
Rödhalsad brunbagge Phryganophilus ruficolli x x    
Spetshörnad barkskinnbagge Aradus angularis x      
Större ekbock Cerambyx cerdo x x    
Svartfläckig blåvinge Maculinea arion   x    
Violett guldvinge Lycaena helle x x    
 
KÄRLVÄXTER          
småsvalting Alisma wahlenbergii x x    



 

 

hänggräs Arctophila fulva x x    
grusnarv Arenaria humifusa x x    
bottenviksmalört Artemisia campestris ssp. bottnica x x    
alvarmalört Artemisia oelandica x x    
brunbräken Asplenium adulterinum x x    
dvärglåsbräken Botrychium simplex x x    
fjällkrassing Braya linearis x x    
skogsrör Calamagrostis chalybaea x x    
norna Calypso bulbosa x x    
kolstarr Carex holostoma x x    
sötgräs Cinna latifolia x x    
gotlandsnunneört Corydalis gotlandica x x    
guckusko Cypripedium calceolus x x    
sandnejlika Dianthus arenarius ssp. arenarius x x    
ryssbräken Diplazium sibiricum x x    
blockhavsdraba Draba cacuminum x x    
brudkulla Gymnigritella (Gymnadenia) runei x x    
ishavshästsvans Hippuris tetraphylla x x    
gulyxne Liparis loeselii x x    
flytsvalting Luronium natans x x    
snöfryle Luzula arctica x x    
ryssnarv Moehringia lateriflora x x    
sjönajas Najas flexilis x x    
laestadiusvallmo Papaver laestadianum x x    
lappvallmo Papaver radicatum ssp.hyperboreum x x    
ävjepilört Persicaria foliosa x x    
lappfela Platanthera obtusata ssp. oligantha x x    
strandviva Primula nutans x x    
fjällviva Primula scandinavica x x    
nipsippa Pulsatilla patens x x    
gotlandssippa Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica x x    
lappranunkel Ranunculus lapponicus x x    
öselskallra Rhinanthus oesiliensis        
myrbräcka Saxifraga hirculus x x    
hällebräcka Saxifraga osloensis x x    
alvarstånds Senecio jacobea ssp. gotlandicus x x    
polarblära Silene furcata ssp. angustiflora x x    
kalkkrassing Sisymbrium supinum x x    
avarönn Sorbus teodorii x x    
venhavre Trisetum subalpestre x x    
 
FISKAR          
asp Aspius aspius x x    
**flodnejonöga Lampetra fluviatilis     x  
harr Thymallus thymallus     x  
**lax Salmo salar x   x  
nissöga Cobitis taenia x      
norsjösik Coregonus oxyrhynchus  x 
sik Coregonus lavaretus      x  
siklöja Coregonus albula     x  
stensimpa Cottus gobio x      
 
BLÖTDJUR          
flodpärlmussla Margaretifera margaretifera x   x  
kalkkärrsgrynsnäcka Vertigo geyeri x      
otandad grynsnäcka Vertigo genesii x      
smalgrynsnäcka Vertigo angustior x      
större grynsnäcka Vertigo moulinsiana x      
tjockskalig målarmussla Unio crassus x x    
sirlig skivsnäcka Anisus vorticulus        
 
LEDDJUR          
blodigel Hirundo medicinalis     x  
flodkräfta Astacus astacus     x  
hålträdsklokrypare   x      
 
LAVAR          



 

 

*renlavar Cladonia usl. Cladina     x  
 
MOSSOR          
barkkvastmossa Dicranum viride x      
*’blåmossa Leucobryum glaucum     x  
brynia Bryhnia novae-angliae x      
gotländsk hättemossa Orthotrichum rogeri x      
grön sköldmossa Buxbaumia viridis x      
hårklomossa Dichelyma capillaceum x      
käppkrokmossa Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus x      
lappglansmossa Orthothecium lapponicum x      
långskaftad svanmossa Meesia longiseta x      
mikroskapania Scapania carinthiaca (S. massolongi) x      
nordisk klipptuss Cynodontium suecicum x      
platt spretmossa Herzogiella turfacea x      
spatelvitmossa Sphagnum angermanicum     x  
späd bäckmossa Hygrohypnum montanum x      
styv kalkmossa Tortella rigens x      
taigakrokmossa Hamatocaulis lapponicus x      
trubbklockmossa Encalypta mutica x      
vedtrådmossa Cephalozia macounii x      
*vitmossor Sphagnum     x 
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Förord 
Föreliggande inventering av stränder inom Öckerö kommun med 
förslag till utsträckning av nytt strandskydd har utförts som ett 
gemensamt projekt mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
kommunen. Projektet är en fortsättning och samtidigt avslutning på 
den översyn av strandskyddet utmed länets kustkommuner som 
inleddes 1997. 

Metodiken bygger på att hela strandskyddet läggs ut i ett beslut med 
samtliga undantag och utvidgningar redovisade på ekonomisk karta.  

Nuvarande förslag skiljer sig från det befintliga, mer schablonmässigt 
avgränsade, genom en tydligare avgränsning av strandskyddet. 
Stränder med inga eller låga värden för friluftsliv, växter och djur har 
ej medtagits medan strandskydd har påförts stränder med dokumente-
rat höga värden. Det nya strandskyddet upptar ca 40 % av kommunens 
totala landyta vilket är ungefär som tidigare. Framförallt har strand-
skyddet förbättrats kvalitativt genom utväxling av områden med olika 
värden. Samtidigt har den skyddade strandlängden ökat. 

De förslag till avgränsningar som redovisas i rapporten är lokalt 
förankrade i öråd m.m. samt har godkänts av kommunstyrelsen på 
Öckerö. Ett förslag till beslut om strandskydd baserat på rapporten 
kommer att föreläggas berörda sakägare genom kungörelsedelgivning 
under april och maj månad 2002. Förslaget kommer samtidigt att 
ställas ut på olika platser i Öckerö kommun samt finnas tillgängligt på 
nätet. Beslut om nytt strandskydd kan förväntas kring halvårsskiftet. 

 

Bengt Frizell 

Naturvårdsintendent 
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SAMMANFATTNING 
Den 1 juli 1994 gjordes en ändring i dåvarande naturvårdslagen som 
innebar att syftet med strandskyddet utökades till att omfatta ett skydd 
inte bara för allemansrätten, utan även för växt- och djurlivet utmed 
stränderna. Länsstyrelsen i f.d. Göteborgs och Bohus län påbörjade 
1997 en genomgripande översyn av strandskyddet inom länets 
kommuner. 
Öckerö kommun är en skärgårdskommun, utan broförbindelse med 
fastlandet, som har en befolkning på nästan 12 000 personer på tio 
bebyggda öar (22 km2) och där över 80 % av kommunen ligger inom 
300 meter från strandlinjen (gränsen för ett utökat strandskydd). 
Länsstyrelsen och Öckerö kommun kom överens om att strandskydds-
översynen borde vila på en detaljerad redovisning av värden och 
markanvändning inom kommunen. En strandkartering har därför 
gjorts av de 10 bebyggda öarna i kommunen, både på land och i 
vattnet. 
Ett förslag till faktorer som bör beaktas vid fastställande av strand-
skydd i kustområden har tagits fram och med ledning av detta har en 
ny strandskyddsavgränsning föreslagits. 
 

INLEDNING 

Bakgrund 
Göteborgs norra skärgård (öarna inom Öckerö kommun) utgör 
tillsammans med Göteborgs södra skärgård för Sverige unika 
skärgårdssamhällen. På en förhållandevis begränsad yta hyser dessa 
öar landets i särklass största ö-befolkning (broförbindelse saknas). 
Öckerö kommun består av drygt 1 000 öar och skär, med en samman-
lagd yta av 25,5 km2, varav mer än 80 % ligger inom 300 meter från 
strandlinjen (gränsen för ett utökat strandskydd). Tio av öarna är 
bebyggda, samtliga med en åretruntboende befolkning. Antalet 
invånare är 11 827 (2000-12-31), vilket innebär en befolkningstäthet 
på 464 inv./km2.  
Även om en stor del av befolkningen arbetspendlar till fastlandet, 
finns ett livskraftigt näringsliv baserat på sjöfart och fiske. Samtidigt 
utgör Göteborgsskärgården en omistlig tillgång för storstadens 
rekreation, innehåller stora naturmiljövärden samt är av stor betydelse 
för fiske och fiskereproduktion. 
 
Vid hav, sjöar och vattendrag råder ett generellt strandskydd enligt  
7 kap 13 § miljöbalken (MB), som omfattar land- och vattenområdet 
intill 100 meter från strandlinjen. 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmän-
hetens friluftsliv, samt bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för 
växt- och djurlivet. 
Om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften kan regeringen 
eller Länsstyrelsen utöka strandskyddsområdet till högst 300 meter 
från strandlinjen. 
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I Sverige har vi haft ett en möjlighet att införa strandskydd sedan 1952 
års strandlag. Huvudsyftet var att garantera allmänhetens tillgång till 
stränderna enligt allemansrätten. Strandskyddsbestämmelserna 
infördes i naturvårdslagen 1965. Strandskyddets omfattning och 
innebörd skärptes 1975 då ett generellt strandskydd (100 meter) på 
land och i vatten infördes och tidigare föreskrifter om tillståndsplikt 
ersattes med ett generellt förbud mot bebyggelse och andra åtgärder 
inom strandskyddsområden. Länsstyrelsen preciserade 1975 det 
generella strandskyddet i kommunvisa beslut och strandskyddets 
gränser på land redovisades på ekonomisk karta. Samtidigt gjordes 
omfattande utvidgningar vid kusten och de större sjöarna. 
Den 1 juli 1994 gjordes en ändring i dåvarande naturvårdslagen som 
innebar att syftet med strandskyddet utökades till att omfatta ett skydd 
inte bara för allemansrätten, utan även för växt- och djurlivet utmed 
stränderna. Förändringen innebär att ett generellt strandskydd om 100 
meter gäller med detta utvidgade skyddssyfte utmed alla stränder, 
såvida det inte är uppenbart att dessa saknar betydelse för växt- och 
djurliv. Länsstyrelserna skall dock i särskilda beslut precisera 
utsträckningen av detta nya generella strandskydd. 
Sedan 1999 då miljöbalken trädde i kraft, regleras strandskyddet i 
miljöbalkens 7 kap (Skydd av områden, 13-18, 26, 31 §§). Förbud 
infördes då också mot anläggningar eller anordningar som väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. 
 

 
Figur 1. Vy över Fotö, med Hönö och Öckerö i bakgrunden.           
Foto: Svante Hultengren 
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År 1997 påbörjade Länsstyrelsen i f.d. Göteborgs och Bohus län en 
genomgripande översyn av strandskyddet inom länets kommuner. Vid 
överläggningar med Öckerö kommun kom man överens om att strand-
skyddsöversynen borde vila på en detaljerad redovisning av värden 
och markanvändning inom kommunen. En strandkartering har därför 
gjorts av de 10 bebyggda öarna i kommunen, både på land och i 
vattnet. Strandkarteringen kommer också att användas som underlag 
till arbetet med kommunens nya översiktsplan. 
 
I Öckerö kommun är strandskyddet idag i stort sett antingen 100 meter 
eller 300 meter, förutom där strandskyddet är upphävt (framför allt 
inom planlagda områden). I det nya förslaget följer strandskydds-
gränsen mer naturliga gränser på kartan och kommer att variera allt 
mellan 0 och 300 meter, både på land och i vattnet. Förhoppningsvis 
kommer denna översyn leda till färre strandskyddsdispenser framöver. 
 

Metodik 
Utgångspunkt för avgränsningen av strandskyddet är strandens och 
angränsande vattenområdens rika värde för växt- och djurlivet (bl.a. 
som spridningskorridor) och strandens stora värde för bad och 
friluftsliv. 
För arbetet med översynen av strandskyddet i Öckerö kommun har ett 
förslag till faktorer som bör beaktas vid fastställande av strandskydd i 
kustområden tagits fram (se bilaga 1). De olika naturtyperna 
respektive bottentyperna är anpassade efter EUNIS-klasserna (EEA, 
2001). Metodiken för strandkarteringen bygger till stor del på ett 
metodförslag från Länsstyrelsen i Blekinge län, för övervakning av 
stränder och grunda bottnar (Nilsson & Kilnäs, in press). 
Vid fastställandet av nya strandskyddsgränser har också tagits hänsyn 
till andra områdesskydd (Natura 2000-områden, naturreservat), riks-
intressen, fastställda detaljplaner, kommunens översiktsplan och 
tidigare inventeringar (t.ex. Ängs- och hagmarksinventeringen). 
För varje ö har strandkarteringen och annat underlag redovisats och 
förslaget till ny strandskyddsgräns har motiverats noga i varje område, 
i en delrapport för varje ö (Kilnäs, 2002). Materialet finns också i 
GIS-format (i MapInfo på kommunen och i ArcView på läns-
styrelsen). 

Landområdet 
Vid bedömningen av en strands värde för naturvården och/eller 
friluftslivet, bör hänsyn tas till hur stor andel av den sammanlagda 
stranden i undersökningsområdet (t.ex. inom en kommun eller på en 
större ö) som består av samma strandtyp och hur stor påverkan är på 
övriga stränder av samma strandtyp. Hänsyn bör också tas till vilka 
naturtyper som dominerar i området samt exploateringsgrad och typer 
av påverkan. 
På land har området inom 300 meter från strandlinjen flygbildstolkats, 
m.h.a. svartvita digitala flygbilder (ortofoton) och analoga flygbilder i 
färg. Flygbilderna är från 1996 (skala 1:15 000) och ortofotona är 
tagna i juni/juli 1995 från 4600 m. höjd (skala 1:30 000). 
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De olika naturtyperna och olika former av exploateringar (bilaga 1) 
har ritats in på digitala kartor, med ortofoton och den digitala 
ekonomiska kartan som underlag. 
Minsta karteringsenhet har varit 0,25 ha för de olika naturtyperna, 
med undantag av sjöar, sandiga/blockiga kustbiotoper och anlagda 
ytor (minst 100 m2), byggnader och bryggor/pirar (minst 10 m2) och 
vattendrag (minst 1 meter bred och 30 meter lång). 
Därefter har en fältkontroll genomförts genom att vandra runt 
stränderna på samtliga öar, då också dominerande strandtyp och 
spärrningsgrad har registrerats (bilaga 1). Minsta karteringsenhet för 
strandtyp är 100 meter. Vid tillgång till IRF-flygbilder och en avio-
preter, är det tillräckligt med täta fältbesök i början och därefter enbart 
stickprovsvisa fältkontroller. 

Vattenområdet 
För att kunna bedöma ett vattenområdes värde för naturvården 
och/eller friluftslivet, bör hänsyn tas till vilken typ av botten som 
dominerar i området samt täckningsgrad av olika former av 
vattenvegetation. 
I vattenområdet (0-6 meter) fanns en tidigare inventering av bottnarna 
från 1986 (Lagenfelt, 1989). Denna har följts upp genom en ny 
översiktlig inventering, genom att med snorkel och cyklop simma runt 
öarna parallellt med strandlinjen. Bottentyp och vattenvegetation 
(bilaga 1) har därefter registrerats digitalt, med den digitala 
ekonomiska kartan och sjökortets djupkurvor som grund. Även olika 
former av exploateringar i den marina miljön har registrerats och 
digitaliserats (minsta karteringsenhet: 10 m2). 

Tidsåtgång 
Den sammanlagda strandlinjen på de 10 bebyggda öarna är 138 km 
och landytan 21,8 km2. Hela arbetet, inkl. metodutveckling, har tagit 
ca en årsarbetskraft i anspråk. Det marina fältarbetet tog 5 veckor för 
två personer. Hastigheten på flygbildstolkningen och digitaliseringen 
av landområdet var i genomsnitt 23 ha/timme eller 1,4 km strandlinje/ 
timme, i effektiv tid. Motsvarande fältkontroll tog ungefär lika lång tid 
i anspråk. Utöver detta tillkommer tid för förberedelser, i form av 
konverteringar och digitalisering av underlagsmaterial o.d. 
Kostnaderna har kommunen och länsstyrelsen stått för gemensamt. 

Förankring 
Under arbetets gång har berörda förvaltningar och nämnder aktivt 
deltagit i avgränsningsprocessen. Ö-råd/by-råd/samhällsföreningar 
och Öckeröarnas naturskyddsförening har deltagit i projektets tidiga 
fas med synpunkter och förslag. Förslaget har bearbetats i Miljö- och 
byggnadsnämnden och behandlats av Kommunstyrelsen, innan 
förslaget skickades till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kommer 
sedan att gå ut på en formell remiss (under april-juni månad 2002), 
med utställning och antagande i fullmäktige.  
Det nya strandskyddet beräknas att träda ikraft den 1 juli 2002. 
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RESULTAT OCH KOMMENTARER 

Strandkarteringen 

Strandlinjen 
Den sammanlagda strandlängden på de 10 bebyggda öarna i Öckerö 
kommun är 138 km, inkl. Lammholmen och Skarviksholmen (skala 
1:10 000). Stranden består framför allt av klippstrand och anlagd 
strand (kajer, utfyllnader och stabiliserad strand), men också av 
områden med sand/grusstrand, sten/blockstrand, havsstrandäng och 
vass (figur 2). 
 
På de bebyggda öarna kan allmänheten vistas fritt längs strandkanten på 
63 % (87 km) av stränderna, medan 31 % (43 km) av stränderna är 
delvis spärrad (allmänheten kan passera längs stranden, men bad och 
friluftsliv försvåras) och på 6 % (8 km) är allmänheten förhindrade att 
vistas (figur 3). 
 
 

Figur 2. Fördelningen av olika strandtyper på de bebyggda öarna 
i Öckerö kommun. 
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Figur 3. Andel spärrad strand på de bebyggda öarna i Öckerö 
kommun (sammanlagd strandlängd: 138 km). 

 
 

Landområdet 
Området inom 300 meter från strandlinjen domineras av olika former 
av hällmarksområden/klippor och ianspråktagen/exploaterad mark 
(figur 4 och 5). Hällmarksområdena är mer eller mindre täckta av 
vegetation (framför allt ljung, buskar och lövträd), beroende på graden 
av vind- och vågexponering från havet. Mindre våtmarker (mossar/ 
kärr) och småvatten (dammar) är vanliga i vissa områden. Andra 
förekommande naturtyper är gräshedar, hagmarker och olika former 
av strandbiotoper, som blockstränder, havsstrandängar och små 
sandstränder.  
Någon egentligen skog finns inte kommunen, även om större dungar 
med både lövträd och barrträd förekommer på flera ställen. Undan-
taget är Björkö, där mindre ekskogar, björkskogar, blandskogar (björk, 
tall) och lövsumpskogar (al, björk och asp) håller på att växa upp.  
I vissa områden i kommunen är det ganska vanligt med planterad tall. 
På Källö-Knippla bildar dessa ett område med kratt-tall. Områden 
med kratt-ek finns på Grötö och Hyppeln. På Hyppeln är eken 
uppblandad med kratt-tall. 
Den ianspråktagna marken består till största delen av olika former av 
bebyggelse, vägar, större hamnar/färjelägen, småbåtshamnar och 
industrimark (framför allt olika former av varvsindustri). 
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Figur 4. Fördelningen av olika naturtyper inom 300 meter från 
strandlinjen på de bebyggda öarna i Öckerö kommun. 

 
 

Figur 5. Fördelningen av olika anlagda ytor inom 300 meter från 
strandlinjen på de bebyggda öarna i Öckerö kommun. 
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Vattenområdet 
I grundområdena (0-6 meter) runt de bebyggda öarna är hårdbotten 
(klippor och block) den dominerande bottentypen på ca 25 % av 
bottenytan (figur 6). Hårdbotten finns framför allt på de vågexpone-
rade bottnarna (ofta västra och norra/södra delen av öarna) (figur 8). 
Bottenvegetationen domineras här ofta av olika brunalger (sågtång, 
tare m.fl.).  
På endast hälften av hårdbottnarna (13 % av den totala bottenytan) är 
brunalgerna den dominerande bottenvegetationen (figur 7). På övriga 
hårdbottnar dominerar fintrådiga alger (framför allt röd- och brun-
alger), som växer som påväxt på såväl brunalgerna som klippor och 
stenar (indikerar en hög närsaltstillgång). På hårdbottnarna på västra 
sidan av Hyppeln och Rörö var påväxten betydligt mindre än på 
övriga ställen. 
I de mer skyddade vikarna består bottnarna istället av mjukbotten 
(lera/organiskt sediment), grus/stenbotten eller sandbotten (figur 8). 
Vegetationsfria sandbottnar är mycket viktiga som uppväxtområden 
för plattfisk. I vegetationsfria sand- eller mjukbottnar är det ofta gott 
om sandmask och nedgrävda sand- och hjärtmusslor, som är viktig 
föda för bl.a. fåglar.  
Sandbottnar finns det framför allt mellan och på östra sidan av Rörö 
och Hyppeln, väster om Grötö, Kalvsund och Björkö, i Ryds kile 
(Björkö), öster och norr om Öckerö, nordost om Hälsö samt i 
Jungfruviken, Bredviken, Lapposand och Hästen på Hönö. 
Utanför de fria sandbottnarna växer ofta ålgräs, som är viktiga 
uppväxtområden för andra fiskarter, kräftdjur, snäckor m.fl. Ålgräset 
är den dominerande bottenvegetationen på 24 % av arealen (figur 7). 
Jämfört med den tidigare undersökningen som gjordes 1986 
(Lagenfelt, 1989), verkar det inte som om den totala utbredningen av 
ålgräs har minskat i någon större omfattning (förutom öster om 
Björkö), vilket ålgräsområdena har gjort på många andra ställen (fr.a. i 
norra Bohuslän). Däremot har djuputbredningen ändrats; ålgräset som 
tidigare växte på mellan 2-6 meters djup, växer idag ofta på mellan 
0,5-4 meters djup och tar allt mer av de fria sandbottnarna i anspråk. 
Viktiga ålgräsområden finns också (förutom på sandbottnarna ovan) 
runt Fotö, i Räveskärsbukten på västra Hönö och i Burö sund.  
Andra viktiga vegetationsklädda bottnar är mjukbottnar med trådnate 
eller skruvnating. Dessa finns framför allt på bottnarna mellan Öckerö 
och Hönö (öster om bron), i Burö sund, i Hälsö hamn, norr om Fotö 
och i Sörgårds kile på Björkö. 
Mindre musselbankar hittar man sydost om Kalvsund och Grötö, öster 
om Öckerö och sydväst om Björkö. Även väster om Rörö, nordväst 
om Björkö och öster om Hönö är det gott om musslor. 
I många områden runt Björkö (framför allt på östra sidan), men också 
i en del andra områden, har man problem med att lösliggande bälten 
av fintrådiga alger och havssallad driver in i vikarna. När dessa 
sjunker till botten och bryts ner kan det bli syrefritt på bottnarna och 
partier med svavelväte (”död botten”) bildas. 
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Figur 6. Fördelningen av dominerande bottentyper i 
grundområdet 0-6 meter runt de bebyggda öarna i 
Öckerö kommun. 

 

Figur 7. Fördelningen av dominerande bottenvegetation i 
grundområdet 0-6 meter runt de bebyggda öarna i 
Öckerö kommun. 
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Figur 8. Dominerande bottentyper och marina grundområden som är särskilt värdefulla 

för det marina djur- och växtlivet, runt de bebyggda öarna i Öckerö kommun. 

robertl
Maskinskriven text
EJ GÄLLANDE STRANDSKYDD - NYA STRANDSKYDDSGRÄNSER ENLIGT NYTT BESLUT 1 DEC 2014 



 

 13

Den största fysiska påverkan i grundområdet utgörs av större hamnar  
(71 %), småbåtshamnar (12 %) och allmänna badplatser med bryggor  
(8 %). Andra typer av exploateringar i grundområdet är muddrade 
områden, utfyllnader, bryggor/pirar, vägbankar, varvsindustri och vatten-
bruk. Deponeringsplatser finns det några stycken i kommunen, men de 
ligger djupare än 6 meter. 
Antalet bryggor i kommunen (förutom de som finns i småbåts-
hamnarna) är ca 200 stycken. Till varje brygga hör också minst en båt, 
vilket innebär att den totala påverkan av bryggorna på bottnarna är 
avsevärt större än den sammanlagda arean av själva bryggorna.  
Det finns få enskilda avlopp i kommunen. De flesta hushållen är 
anslutna till något av de tre avloppsreningsverken (ett större och två 
mindre), där kväverening finns sedan 2002 på det största verket. 
Punktutsläpp av bräddavlopp förekommer på några ställen. 
Såväl större som mindre varv och småbåtshamnar har både nu och 
tidigare inneburit en viss påverkan på den marina miljön i form av 
utsläpp av t.ex. båtbottenfärger och blästersand. 
Utsläpp från båt- och färjetrafiken (både till luft och till vatten) utgör 
annars den största påverkan på de grunda marina bottnarna i 
kommunen. 
 
 
Revidering av strandskyddet 
Revideringen innebär att andelen strandlinje som omfattas av strand-
skydd kommer att öka något, från 60 % (83 km) till 64 % (88 km). 
Områden med anlagd strand (t.ex. kajer och utfyllnader) omfattas inte 
längre av strandskydd på land, medan områden med sand/grusstrand 
och havsstrandängar får ett ökat skydd (tabell 1, figur 9). Landarealen 
som omfattas av strandskydd är i stort sett oförändrad (ökar från 38 % 
till 40 % av öarnas totala area) (tabell 2).  
 
Strandskydd införs på kommunala badplatser och andra områden som 
är viktiga för friluftslivet samt områden runt större dammar, som är 
avsatta som naturområde/allmän platsmark i detaljplanen.  
 
Färjelägen, småbåtshamnar, större vägar och områden som är avskur-
na från stranden av dessa, mindre bebyggda fastigheter (<3 000 m2), 
annan redan ianspråktagen mark (t.ex. olika hårdgjorda ytor) samt 
vissa områden som är avsatta som utbyggnadsområde i översikts-
planen, undantas från strandskydd. 
 
I vattnet kommer samtliga grundområden ner till 10 meters djup (dock 
minst 50 meter och högst 300 meter från strandlinjen) att omfattas av 
strandskydd, med undantag av större och mindre hamnar, färjelägen, 
farleder och andra redan hårt exploaterade områden.  
Grundområden (0-6 meter), som inte är exploaterade, är i sin helhet av 
riksintresse för fisket. De öar och skär som inte är bebyggda, kommer 
också att omfattas av strandskydd framöver. 
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Tabell 1. Andel strandlinje som omfattas av strandskydd,  
fördelat på strandtyp. 

  strandskydd 
strandtyp längd (m) idag förslag 
sand/grusstrand 4 860 70 % 91 % 

sten/blockstrand 8 700 91 % 99 % 

klippstrand 83 650 79 % 84 % 

havsstrandäng 4 430 45 % 97 % 

vass/säv 700 21 % 100 % 

anlagd strand 35 250 10 % 0 % 

summa 137 590 60 % 64 % 
 
 

Figur 9. Andel strandlinje som omfattas av strandskydd, fördelat 
på strandtyp. 
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Tabell 2. Areal av respektive ö som omfattas av strandskydd. 
  strandskydd 
 areal (ha) idag förslag 
Björkö 552 50 % 48 % 
Fotö 70 37 % 40 % 
Grötö 64 52 % 52 % 
Hyppeln 84 58 % 62 % 
Hälsö 129 44 % 35 % 
Hönö 568 29 % 31 % 
Kalvsund 37 43 % 44 % 
Källö-Knippla 52   8 % 42 % 
Rörö 228 54 % 58 % 
Öckerö 401 20 % 28 % 

summa 2 185 38 % 40 % 
 
 

Det nya förslaget innebär generellt att strandskyddet införs på 
följande ställen: 

! havsstrandängar och sandstränder som är avsatta som 
naturområde/allmän platsmark i detaljplanen, 

! kommunala badplatser, 

! andra områden som är viktiga för friluftslivet och som är 
avsatta som naturområde/allmän platsmark i detaljplanen, 

! områden runt vissa dammar (t.ex. Krabbedammen) som är 
avsatta som naturområde, 

! marina grundområden (0-10 meter) runt de bebyggda öarna, 
med undantag av större och mindre hamnar samt färjelägen, 

! samtliga öar och skär som inte är bebyggda och vattenområdet 
ner till 10 meters djup (dock minst 50 meter och högst 300 
meter från strandlinjen). 

I följande områden (ej planlagda) kommer strandskyddet att 
upphävas: 

! färjelägen, 

! småbåtshamnar, 

! större vägar samt områden som är avskurna från stranden av 
dessa, 

! mindre bebyggda fastigheter (<3 000 m2), 

! annan redan ianspråktagen mark (t.ex. avfallsanläggningen i 
Kärrsvik), 

! vissa områden som är avsatta som utbyggnadsområde i 
översiktsplanen (t.ex. Söö). 
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Om strandskyddet enbart hade omfattat områden upp till 100 meter 
från strandlinjen, som inte omfattas av planbestämmelser, skulle 28 % 
av arealen ha varit strandskyddad. Det hade också inneburit att 
områden som saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften 
(t.ex. färjelägen och vägar) hade omfattats av strandskydd, medan 
andra områden som starkt uppfyller strandskyddets syften hade saknat 
strandskydd. 
 
 

Björkö 
Bohus-Björkö är den näst största av öarna i Öckerö kommun och den 
ö som är belägen närmast fastlandet. Ön har en areal på drygt 550 ha 
och en bofast befolkning på 1 388 personer (2000-12-31).  
Den sammanlagda strandlängden är 27 km, inkl. Skarviksholmen 
(skala 1:10 000). Stranden består framför allt av klippstrand och 
anlagd strand (kajer, utfyllnader och stabiliserad strand), men också av 
ett område med havsstrandäng. 
På Björkö kommer andelen strandlinje med strandskydd att minska, 
från 93 % (25 km) till 78 % (21 km), medan arealen mark som 
kommer att omfattas av strandskydd i stort sett är oförändrad; minskar 
något från 50 % (277 ha) till 48 % (266 ha). 
 

Det nya förslaget innebär generellt att strandskyddet utökas på 
följande ställen: 

# runt Svarte mosse (egentligen en sjö) i norr, 

# runt groddammarna norr om Västergården (en skyddszon på  
50 meter), 

# grunda marina bottnar (0-10 meter), med undantag av Skarviks-
hamnen, hamnen i Bovik och färjelägena i söder. 

 

I följande områden (ej planlagda) kommer strandskyddet att upphävas: 

# sydvästra Björkö (färjelägena och fastigheten där Fram segel-
sällskap är belägen), 

# en del mindre bebyggda tomtfastigheter inom strandskyddat 
område, 

# Boviks hamn, 

# Naturistföreningens fastighet. 
 

södra Björkö 
Området runt Framnäs är redan ianspråktaget av framför allt två 
färjelägen och Fram segelsällskap. Södra udden föreslås därför vara 
undantagen från strandskydd. Strandskyddsgränsen föreslås gå norr om 
Framnäs och Gröneviks färjelägen och väster om vägen, med undantag 
av udden vid Bessekroken (Gamla Framnäs) och fastigheten Björkö 
3:154 på Florentinskären (figur 10).  
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På sydvästra Björkö (mellan Gamla Framnäs och Skarvikshamnen) är 
naturvärdena allmänna (en del dammar/kärr/våtmarker) och området 
utnyttjas mycket begränsat av allmänheten för friluftsliv. På land 
föreslås därför ett strandskydd på 100 meter, för att möjliggöra en 
framtida bebyggelse mellan strandskyddsområdet och den större 
vägen.  
På sydöstra Björkö går det nya förslaget till strandskyddsgräns längs 
fastighetsgränserna i den norra delen, medan gränsen i söder i stort 
sett går 300 meter från strandlinjen ner till Gröneviks färjeläge och 
inkluderar Björkemossen. 
I vattnet sträcker sig strandskyddet från Skarvikshamnen ner till 
Framnäs färjeläge på den västra sidan och ner till Gröneviks färjeläge 
på östra sidan och ut till 10 meters djup (dock minst 50 meter från 
strandlinjen). 
 
mellersta Björkö 
Skarvikshamnen och området runt hamnen är ianspråktaget för 
hamnverksamhet och bebyggelse och bör inte omfattas av strand-
skydd, varken på land eller i vattnet (figur 10, 11).  
Norr om hamnen följer det nya förslaget i stort sett det tidigare strand-
skyddet, förutom att gränsen inte går så nära hamnen i söder och att de 
tre dammarna (”groddammarna”) norr om Västergård har fått ett 
”eget” strandskydd på 50 meter.  
Även i området runt Huvudet följer det nya förslaget i stort sett den 
nuvarande strandskyddsgränsen, men är mer knutet till fastighets-
gränser. Mindre tomtfastigheter och fastigheten som naturisterna äger 
föreslås vara undantagna från strandskydd, medan strandskyddet 
utökas i området öster om Sörgården med strövstigar och sumpskogar. 
I vattnet bör strandskyddsgränsen gå vid 10 meters djup, dock minst 
50 meter från strandlinjen. 
 
norra Björkö 
I norr inkluderar den nya strandskyddsgränsen även Svarte mosse 
(gränsen går norr om grusvägen). 
Boviks hamn och de mindre tomtfastigheterna runt hamnen föreslås 
vara undantagna från strandskydd (figur 11). Söder om Bovik går den 
nya gränsen längs med den östra kanten av vägen, ner till den norra 
gränsen av scoutkåren Tors fastighet. 
I vattnet bör strandskyddsgränsen gå vid 10 meters djup, dock minst 
50 meter från strandlinjen, med undantag av Boviks hamn. 
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Figur 10. Förslag till nytt strandskydd (         ) på södra Björkö  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Figur 11. Förslag till nytt strandskydd (         ) på norra Björkö  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Grötö 
Grötö är belägen mellan Hönö och fastlandet och är en av de mindre 
bebyggda öarna i Öckerö kommun. Ön har en areal på drygt 63 ha och 
en bofast befolkning på 86 personer (2000-12-31).  
Den sammanlagda strandlängden är 5 km (skala 1:10 000). Stranden 
består framför allt av klippstrand och sten/blockstrand, men också av 
områden med sand/grusstrand och anlagd strand (kajer, utfyllnader och 
stabiliserad strand). 
På Grötö kommer andelen strandlinje med strandskydd att minska 
något, från 84 % (4,2 km) till 80 % (4,0 km), medan arealen mark som 
kommer att omfattas av strandskydd är oförändrad; 52 % (33 ha). 

Det nya förslaget innebär generellt att strandskyddet utökas på 
följande ställen: 

# gräshedarna och rishedarna (en och ljung) i norr och söder, 

# grunda marina bottnar (0-10 meter), med undantag av hamnarna 
på östra sidan och området mellan dessa. 

 
I följande områden (ej planlagda) kommer strandskyddet att upphävas: 

# mindre bebyggda tomter inom strandskyddsområdet, 

# området runt småbåtshamnen på nordöstra Grötö. 

 
södra Grötö 
Hamnområdet bör även i fortsättningen vara undantaget från strand-
skydd, både på land och i vattnet. Söder om hamnen följer förslaget 
till nytt strandskydd i stort sett fastighetsgränserna (figur 12). Detta 
innebär att strandskyddet utökas något i området längs i söder. 
I vattnet går gränsen söder om hamnen från sydöstra hörnet av 
fastigheten Grötö 1:67, över till Kupeskäret och sedan rakt österut till 
10 meters djup, dock minst 50 meter från strandlinjen. 
 
norra Grötö 
På norra Grötö bör strandskyddet utvidgas till gränsen mellan Grötö 
1:3 och 1:4 (med undantag av arrendet), medan de bebyggda strand-
tomterna i framtiden föreslås vara undantagna från strandskydd, 
liksom området runt den nordöstra småbåtshamnen (figur 12).  
Även badplatsen norr om hamnen (fastigheterna Grötö 1:33 och 
1:102) bör omfattas av strandskydd.  
I vattnet bör strandskyddsgränsen gå vid 10 meters djup (dock minst 
50 meter från strandlinjen), med undantag av hamnarna på östra sidan 
och området mellan dessa. 
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Figur 12. Förslag till nytt strandskydd (         ) på Grötö  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Kalvsund 
Kalvsund är den minsta av de bebyggda öarna i Öckerö kommun. Den 
är belägen i mitten av kommunen, omgiven av Öckerö, Björkö, Grötö 
och Hönö. Ön har en areal på 37 ha och en bofast befolkning på 220 
personer (2000-12-31).  
Den sammanlagda strandlängden är 4,5 km (skala 1:10 000). Mer än 
två tredjedelar av stranden (70 %) består av klippstrand, medan den 
resterande tredjedelen utgörs av anlagd strand (kajer, utfyllnader och 
stabiliserad strand). 
På Kalvsund kommer andelen strandlinje med strandskydd att öka från 
34 % (1,6 km) till 47 % (2,1 km). Arealen mark som kommer att om-
fattas av strandskydd enligt det nya förslaget är i stort sett oförändrat; 
ökar något från 43 % (15,9 ha) till 44 % (16,1 ha). 
 
Det nya förslaget innebär att strandskydd införs på följande ställen: 

# klipporna i sydväst, 

# grunda marina bottnar (0-10 meter) runt Kalvsund, med undantag 
av hamnarna. 

 
I följande område (ej planlagt) kommer strandskyddet att upphävas: 

# fastigheten där klubbhuset är beläget (Kalven 1:4) samt området 
runt idrottsplatsen. 

 
östra Kalvsund 
En stor del av området är redan ianspråktaget för bebyggelse och 
hamnverksamhet. På land bör större delen av området även i fortsätt-
ningen vara undantaget från strandskydd, med undantag av södra 
udden, där strandskyddsgränsen går precis söder om Södra uddens väg 
och fastigheten Kalven 1:125 (figur 13).  
Det grunda vattenområdet med ålgräs och musselbankar bör omfattas 
av strandskydd med undantag av hamnen, ”Grumseviken” och viken i 
sydväst, som används för förtöjning av småbåtar. Strandskyddsgränsen 
bör gå vid 10 meters djup, dock minst 50 meter från strandlinjen. 
 
västra Kalvsund 
Västra delen av Kalvsund är öns bad- och rekreationsområde. Den 
föreslagna strandskyddsgränsen följer till stor del den gamla, utom i 
södra delen (där tomtningen är belägen) där strandskydd har saknats 
tidigare (figur 13). Fastigheten där föreningslokalen ligger (Kalven 
1:4), området norr därom och idrottsplatsen föreslås vara undantaget 
från strandskydd, eftersom detta område till stora delar redan är 
ianspråktaget samt hyser det enda möjliga utbyggnadsområdet på ön. 
Även fastigheterna runt sjömärket och vattentornet (Kalven 1:3 resp. 
1:89) bör i framtiden vara undantagna från strandskydd. (Sjömärket 
ligger inom detaljplan.)  
I vattnet bör strandskyddsgränsen gå vid 10 meters djup, dock minst 
50 meter från strandlinjen. 
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Figur 13. Förslag till nytt strandskydd (         ) på Kalvsund  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Källö-Knippla 
Källö-Knippla är den minsta av de tre nordöarna. Den ligger öster om 
Hyppeln och norr om Hälsö. Ön har en areal på 52 ha och en bofast 
befolkning på 466 personer (2000-12-31).  
Den sammanlagda strandlängden är 6,7 km (skala 1:10 000). Drygt 
hälften av stranden (56 %) består av klippstrand, medan den andra 
hälften utgörs av anlagd strand (kajer, utfyllnader och stabiliserad 
strand). På Källö-Knippla kommer andelen strandlinje med strand-
skydd att öka från 6 % (0,4 km) till 40 % (2,7 km). Arealen mark som 
kommer att omfattas av strandskydd enligt det nya förslaget ökar från 
8 % (3,9 ha) till 42 % (22 ha). 
 
Det nya förslaget innebär generellt att strandskydd införs på följande 
ställen: 

# norra och västra delen av Källö (utanför planlagt område), 

# badplatsen, 

# klippstranden med dammar, norr om den västra småbåtshamnen, 

# delar av den kommunala fastigheten närmast stranden (Knippla 
1:84) på västra och sydvästra Knippla, 

# grunda marina bottnar (0-10 meter) på Källö, med undantag av 
hamnarna. 

 
I följande område (ej planlagt) kommer strandskyddet att upphävas: 

# fastigheten där KIK´s klubbhus ligger (del av Källö 1:100). 

 
Källö 
Norra delen av Källö är öns enda rekreationsområde. På västra delen 
av Källö följer den föreslagna strandskyddsgränsen bebyggelsen och 
gränsen för ev. framtida bebyggelse i den redan antagna detaljplanen 
över utbyggnadsområdet (figur 14). Fastigheten där klubbhuset ligger 
(del av Källö 1:100) bör i framtiden inte omfattas av strandskydd.  
I norr avgränsas strandskyddet av skolan och i väster av fotbolls-
planen. Badplatsen bör också omfattas av strandskydd framöver, där 
strandskyddet bör avgränsas av idrottsplatsen i norr, vägen i väster 
och plangränsen i söder. Söder om badplatsen är området ianspråk-
taget för bebyggelse och hamnverksamhet och bör även i fortsätt-
ningen vara undantaget från strandskydd. 
I vattnet bör strandskyddsgränsen gå vid 10 meters djup, dock minst 
50 meter från strandlinjen, förutom i hamnområdet som inte bör 
omfattas av strandskydd. 
 
Knippla 
På land är området redan i stort sett ianspråktaget för framför allt 
bebyggelse och hamnverksamhet. Vattenmiljön är påverkad av hamn-
verksamhet och färjetrafik. Området bör även i fortsättningen vara 
undantaget från strandskydd, med undantag av delar av den 
kommunala fastigheten närmast stranden (Knippla 1:84) på västra och 
sydvästra Knippla (figur 14). 
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Figur 14. Förslag till nytt strandskydd (         ) på Källö-Knippla  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Rörö 
Rörö är kommunens fjärde största ö och den ö som ligger längst ut i 
nordväst. Ön har en areal på 229 ha och en bofast befolkning på 299 
personer (2000-12-31). Större delen av ön (i norr och i väster) är idag 
naturreservat, medan den sydöstra delen domineras av bebyggelse och 
hamn. Den sammanlagda strandlängden är 15 km (skala 1:10 000). 
Stranden består till största delen av klippstrand eller sten/blockstrand. 
Drygt en femtedel av stranden utgörs av anlagd strand (kajer, utfyll-
nader och stabiliserad strand). På Rörö kommer andelen strandlinje 
med strandskydd att öka från 58 % (8,6 km) till 61 % (9,1 km). 
Arealen mark som kommer att omfattas av strandskydd enligt det nya 
förslaget ökar från 54 % (123 ha) till 58 % (132 ha). 
 
Det nya förslaget innebär generellt att strandskydd införs på följande 
ställen: 

# badplatsen, som till stor del består av sand/grusstrand, 

# en 30-meterszon längs med stranden på fastigheterna vid Hästtången, 

# samtliga grunda marina bottnar (0-10 meter), med undantag av 
hamnarna. 

 
I följande område (ej planlagt) kommer strandskyddet att upphävas: 

# fotbollsplanen och utfyllnaden söder om Apelvikshamnen (norra 
hamnen). 

 
Rörö naturreservat (västra Rörö) 
Området har sådana höga värden (såväl för friluftslivet, som för djur 
och växtlivet) att strandskyddet bör gå upp till 300 meter från strand-
linjen på land och ut till 10 meters djup i vattnet (dock längst 300 
meter från strandlinjen) i hela området (figur 15). Strandskyddet i 
reservatet inkluderar en 100-meterszon runt Stora och Lilla Ersvatten. 
Vattenområdet i Apelviken (på norra Rörö), som används som små-
båtshamn, bör vara undantaget från strandskydd, gränsen bör följa 
reservatsgränsen. I vattenområdet mellan Rörö och Hyppeln kommer 
strandskyddet att gå vid 6 meters djup. 
 
östra Rörö 
Hamnområdet är undantaget från strandskydd, både på land och i 
vattnet. Svartskär, Korsskär och Kollholmen, inkl. grundområdena (0-
6 meter) runt omkring dessa, föreslås däremot omfattas av strand-
skydd (figur 15). På land är större delen av östra Rörö bebyggd och 
bör inte omfattas av strandskydd, med undantag av en ca 25 meter 
bred zon på badplatsen (från östra kanten av fastigheten Rörö 1.51 i 
söder och till byggnaden på klipporna i norr) och en ca 30 meter bred 
zon vid Hästtången, för att trygga allmänhetens möjlighet att gå längs 
med stranden även i framtiden. 
Vattenområdet har så pass stora värden för djur- och växtlivet att 
strandskydd bör införas. Strandskyddsgränsen bör dras längs med 
strandlinjen och ut till 10 meters djup, med undantag av småbåts-
hamnarna. 
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Figur 15. Förslag till nytt strandskydd (         ) på Rörö  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Hyppeln 
Hyppeln är den mellersta av de tre nordöarna. Den ligger längst ut i 
väster, mellan Rörö och Hälsö. Ön har en areal på 84 ha och en bofast 
befolkning på 189 personer (2000-12-31).  
Den sammanlagda strandlängden är 6,4 km (skala 1:10 000). Stranden 
består till största delen av klippstrand eller sten/blockstrand. Drygt en 
fjärdedel av stranden utgörs av anlagd strand (kajer, utfyllnader och 
stabiliserad strand). 
På Hyppeln kommer andelen strandlinje med strandskydd att öka från 
67 % (4,3 km) till 73 % (4,7 km). Arealen mark som kommer att om-
fattas av strandskydd enligt det nya förslaget ökar från 58 % (49 ha) 
till 62 % (53 ha). 
 
Det nya förslaget innebär generellt att strandskydd införs på följande 
ställen: 

# klippstränder och sten/blockstränder inom planlagt område som är 
avsatta som naturområde/allmän platsmark, 

# samtliga grunda marina bottnar (0-10 meter), med undantag av den 
stora befintliga hamnen samt den redan planerade småbåtshamnen. 

 
I följande område (ej planlagt) kommer strandskyddet att upphävas: 

# hällmarksområdet på östra sidan ön, där stranden avgränsas av en 
mindre väg och består av stabiliserad strand/utfyllnad. 

 
östra Hyppeln 
På östra Hyppeln kommer strandskyddsgränsen enligt det nya 
förslaget att gå längs med strandkanten ner t.o.m. Kvibackeskär, där 
den västra gränsen går längs insidan skäret (figur 16). (Området söder 
om skäret är avsatt som hamn i detaljplanen.) Norr och öster om 
skäret kommer grundområdet ut till farleden (0-3 meter) att omfattas 
av strandskydd. Hamnen bör inte omfattas av strandskydd, varken på 
land eller i vattnet. 
 
norra Hyppeln 
Norra delen av Hyppeln är såväl ett viktigt rekreationsområde, med 
bl.a. en allmän badplats, som ett mycket värdefullt naturområde. På 
land följer den föreslagna strandskyddsgränsen längs med 300-meters-
linjen (figur 16). I vattnet avgränsas strandskyddsområdet vid 10 
meters djup, förutom i området mellan Hyppeln och Rörö hamn där 
gränsen går vid 6 meters djup. 
 
västra och södra Hyppeln 
I norra delen går avgränsningen längs gränsen för den redan antagna 
detaljplanen för utbyggnadsområdet (figur 16). Därefter följer gränsen 
den befintliga bebyggelsen.  
I vattnet avgränsas strandskyddet vid 10 meters djup, dock minst 50 
meter från strandlinjen. 
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Figur 16. Förslag till nytt strandskydd (         ) på Hyppeln  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Hälsö 
Hälsö är belägen norr om ön Öckerö och har broförbindelse med 
denna. Ön har en areal på 130 ha och en bofast befolkning på 616 
personer (2000-12-31).  
Den sammanlagda strandlängden är 11 km (skala 1:10 000). Stranden 
består till största delen av klippstrand (64 %) och anlagd strand (kajer, 
utfyllnader och stabiliserad strand), men också av mindre områden 
med strandäng, vass/säv och sand/grusstrand. 
På Hälsö kommer andelen strandlinje med strandskydd att öka från 49 % 
(5,6 km) till 55 % (6,2 km), medan arealen mark som kommer att 
omfattas av strandskydd minskar, från 44 % (56 ha) till 35 % (45 ha). 
 
Det nya förslaget innebär generellt att strandskydd införs på följande ställen: 

# klippstränderna på sydvästra Hälsö (den del som ligger inom 
planlagt område och är avsatt som naturområde/allmän platsmark), 

# grunda marina bottnar (0-10 meter), med undantag av hamnarna. 
 
I följande områden (ej planlagda) kommer strandskyddet att upphävas: 

# den stora vägen från Öckerö till Burö färjeläge, 

# områden på Stuvö som ligger ovanför bilvägar och ianspråktagen 
tomtmark. 

 
Stuvö 
På östra Stuvö är allmänheten förhindrad att gå längs stora delar av 
stranden. Man kan dock gå parallellt med stranden, på vägen ovanför 
strandtomterna, ut till norra Stuvö. De bebyggda strandtomterna 
föreslås i framtiden vara undantagna från strandskydd (figur 17).  
Det är däremot viktigt för friluftslivet att badviken även i fortsätt-
ningen omfattas av strandskydd. 
I norra delen föreslås strandskyddet följa fastighetsgränserna (Hälsö 
1:312 resp. 1:164) och därefter i en rak linje från sydvästra hörnet av 
1:164 till sydöstra delen av färjeläget, som bör undantas från strand-
skydd. I vattnet bör strandskyddsgränsen gå vid 10 meters djup, dock 
minst 50 meter från strandlinjen. Undantag är området precis utanför 
färjeläget, som inte bör omfattas av strandskydd. I västra delen bör 
strandskyddet på land följa den stora vägen ut till Burö färjeläge.  
Hela vattenområdet mellan Hälsö och Burö/Ängholmen inkl. samtliga 
öar, bör omfattas av strandskydd. 
 
Hälsö 
På land föreslås att den nya strandskyddsgränsen följer bebyggelse-
gränserna. På Trollholmen bör de mindre tomtfastigheterna undantas 
från strandskydd. Hela Tjolmen, förutom vägen, bör omfattas av 
strandskydd (figur 17). Hamn- och varvsområdena är redan exploa-
terade med bl.a. olika former av hamn- och varvsverksamhet samt 
mindre strandfastigheter och bör även i framtiden vara undantaget från 
strandskydd. I vattenområdet bör strandskyddsgränsen gå vid 10 
meters djup, dock minst 50 meter från strandlinjen. Undantag är 
passagen in till Hälsö hamn. 
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Figur 17. Förslag till nytt strandskydd (         ) på Hälsö  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Öckerö 
Öckerö är den tredje största ön i kommunen, med en areal på 398 ha 
och en bofast befolkning på 3 195 personer (2000-12-31). Ön har en 
sammanlagd strandlängd på 21 km (skala 1:10 000). Stranden på östra 
sidan av ön består till största delen av anlagd strand (kajer, utfyllnader, 
stabiliserad strand), medan den västra sidan domineras av klippstrand. 
På Öckerö kommer andelen strandlinje som omfattas av strandskydd att 
öka från 45 % (9,5 km) till 58 % (12,1 km). Arealen på land som 
kommer att omfattas av strandskydd ökar från 20 % (80 ha) till 28 % 
(112 ha). 
 
Det nya förslaget innebär i korthet att strandskydd införs på följande 
ställen inom planlagt område: 

# havsstrandängar och sandstränder som är avsatta som 
naturområde/allmän platsmark, 

# kommunala badplatser, 

# områden runt dammar (t.ex. Krabbedammen) som är avsatta som 
naturområde, 

# värdefulla grundområden i havet, 0-10 meters djup (med undantag  
av större och mindre hamnar), dock minst 50 meter från strandlinjen. 

 
I följande områden (ej planlagda) kommer strandskyddet att upphävas: 

# småbåtshamnar, 

# redan ianspråktagen mark (t.ex. avfallsanläggningen i Kärrsvik). 

 
östra Öckerö 
Området strax efter Hönöbron har dokumenterade naturvärden där 
strandskydd bör införas. Strandskyddet bör avgränsas i väster och syd-
väst av Hönövägen och i nordväst av gränsen för detaljplan (figur 19). 
I vattnet bör hela viken väster om Lammholmen och norr om farleden 
omfattas av strandskydd. Även Lammholmen bör omfattas av 
strandskydd. 
Öckerö hamn, Björnhuvudet, Nimbus och Öckerö färjeläge är mycket 
hårt exploaterat, med undantag av den norra delen av Björnhuvudet 
och bör inte omfattas av strandskydd. Däremot bör strandskydd 
införas i och runt Krabbedammen. 
Området Bagglebo och Intaget bör inte omfattas av strandskydd, 
eftersom största delen av landområdet redan är ianspråktaget för 
bebyggelse, delar av stranden är helt spärrad och det grunda 
vattenområdet redan är relativt mycket exploaterat med bryggor och 
småbåtshamn. 
Långesand har värden både för natur- och friluftsliv. Strandskyddet 
bör på land avgränsas i söder av tomtmark, av vägen i väster och 
fotbollsplanen i norr. Hela vattenområdet ut till 10 meters djup bör 
omfattas av strandskydd. Däremot är inte strandskydd aktuellt att 
införa norr om Långesand, eftersom största delen av området redan är 
ianspråktaget för industriändamål och småbåtshamn. 
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västra Öckerö 
Norra och nordvästra Öckerö har höga värden både för natur- och 
friluftsliv och det befintliga strandskyddet bör fortsätta att gälla upp 
till 300 meter på land (figur 18).  
Badplatsen i Hjälvik och Trollvik bör omfattas av strandskydd. 
Strandskyddet avgränsas av fastighetsgränserna för Öckerö 1:174 och 
1:175 i öster, gränsen för fotbollsplanen i sydost och längs med vägen 
ut till Hummerviken i sydväst. 
Strandskydd bör råda runt hela Rördammen, genom att strandskyddet 
utvidgas i öster och norr ut till gränserna för tomtmark resp. bilväg, 
fram till stigen från Hummerviksvägen och därefter längs detaljplan 
2.52. 
Både avfallsanläggningen i Kärrsvik och Breviks småbåtshamn bör 
undantas från strandskydd, eftersom dessa inte längre uppfyller 
strandskyddets syften. 
Däremot badplatsen i Saltasviken att omfattas av strandskydd. 
Strandskyddet bör avgränsas av den befintliga strandskyddsgränsen i 
norr, parkeringsplatsen och fastigheterna Öckerö 2:43 och 2:44 i öster 
och gränsen för möjligt utvecklingsområde i översiktsplanen i söder. 
I Kanndalen följer den nya strandskyddsavgränsningen den södra 
gränsen för fastigheten Öckerö 2:94 (7) längst i norr och därefter 
detaljplanegränsen ner till småbåtshamnen, som är undantagen från 
strandskydd. 
Badviken (sandstranden och badklipporna) väster om småbåtshamnen 
kommer att omfattas av strandskydd, liksom den steniga havsstrand-
ängen öster om småbåtshamnen och söder om tomtgränserna 
respektive vägen. 
I vattnet bör strandskyddet gå ut till 10 meters djup, dock minst 50 
meter ut från strandlinjen, med undantag av småbåtshamnarna i 
Kanndalen och Brevik samt farleden mellan Öckerö och Hönö. 
 
 
 
Hönö 
Hönö är den största av öarna i Öckerö kommun. Ön har en areal på 
568 ha och en bofast befolkning på 4 832 personer (2000-12-31).  
Den sammanlagda strandlängden är drygt 30 km (skala 1:10 000). 
Stranden består framför allt av klippstrand och anlagd strand (kajer, 
utfyllnader och stabiliserad strand), men det finns också områden med 
sand/grusstrand, sten/blockstrand och havsstrandäng. 
På Hönö kommer andelen strandlinje med strandskydd att öka från  
59 % (18,4 km) till 64 % (19,9 km). Arealen mark som kommer att 
omfattas av strandskydd enligt det nya förslaget ökar från 29 % (165 
ha) till 31 % (175 ha). 
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Figur 18. Förslag till nytt strandskydd (         ) på västra Öckerö  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Figur 19. Förslag till nytt strandskydd (         ) på östra Öckerö  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Det nya förslaget innebär att strandskydd införs på följande ställen: 

# Hästens badplats, 

# Bredviken, 

# östra delen av Rödkil och viken norr om Västra Gärdet, 

# grunda marina bottnar (0-10 meter) runt Hönö, med undantag av 
hamnarna, dock minst 50 meter från strandlinjen. 

 
I följande områden (ej planlagda) kommer strandskyddet att upphävas: 
# småbåtshamnen i Båteviken, 

# utbyggnadsområdet väster om Gårda. 

 
västra Hönö 
Större delen av Röd sund (undantag farleden och hamnarna) bör om-
fattas av strandskydd (figur 20). Landområdet är till stora delar påver-
kat av både bebyggelse och hamnverksamhet och bör inte omfattas av 
strandskydd, med undantag av udden norr om Röds hamn. 
I Ersdalen följer det nya förslaget i stort sett det tidigare strandskyddet, 
förutom i sydväst där det utökas något. Det nya strandskyddet följer till 
stora delar fastighets- och plangränser ner till Klova hamn, med undan-
tag av småbåtshamnen i Båteviken och utbyggnadsområdet väster om 
Gårda, som i framtiden bör vara undantagna från strandskydd. Däremot 
bör badplatsen i Hästen omfattas av strandskydd. I vattnet bör strand-
skyddsgränsen gå vid 10 meters djup, dock minst 50 meter från strand-
linjen. 
Klova hamn är undantagen från strandskydd. Däremot bör vatten-
området öster om Klova hamn omfattas av strandskydd framöver, med 
undantag av områdena utanför småbåtshamnarna och bryggorna.  
På land bör området längst in runt viken i Stallen omfattas av strand-
skydd (som en buffertzon mot viken), liksom området norr och väster 
om Bredviken. 
 
östra Hönö 
På sydöstra och östra Hönö följer det nya förslaget i stort sett den 
nuvarande strandskyddsgränsen, med undantag av området närmast 
Bustaden och Fotövägen som föreslås vara undantaget från strand-
skydd (figur 21). I norr avgränsas strandskyddet av detaljplanen.  
Det grunda vattenområdet med ålgräs och fina sandbottnar bör 
omfattas av strandskydd, inkl. Bredviken. I vattnet bör strand-
skyddsgränsen gå vid 10 meters djup, dock minst 50 meter från 
strandlinjen. 
Färjeläget och större delen av industriområdet i Pinan samt Hedens 
hamn bör även i fortsättningen vara undantaget från strandskydd, både 
på land och i vattnet. Däremot bör viken norr om Västra gärdet 
omfattas av strandskydd samt området på land runt denna. 
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Figur 20. Förslag till nytt strandskydd (         ) på västra Hönö  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Figur 21. Förslag till nytt strandskydd (         ) på östra Hönö   

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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Fotö 
Fotö ligger längst söderut av öarna i kommunen. Ön har en areal på 70 
ha (inkl. Söö) och en bofast befolkning på 529 personer (2000-12-31).  
Den sammanlagda strandlängden är 9 km (skala 1:10 000). Stranden 
består till största delen av klippstrand (70 %), medan de resterande 30 % 
utgörs av anlagd strand (framför allt i hamnarna). 
På Fotö kommer andelen strandlinje med strandskydd att öka från 58 % 
(5,5 km) till 70 % (6,6 km). Arealen mark som kommer att omfattas av 
strandskydd ökar inte i samma omfattning; från 37 % (26 ha) till 40 % 
(28 ha). 
 
Det nya förslaget innebär generellt att strandskydd införs på följande 
ställen: 

# klippstränder inom planlagt område som fungerar som restbiotoper 
och/eller viktiga rekreationsområden och som är avsatta som 
naturområde/allmän platsmark, 

# grunda marina bottnar (0-10 meter), med undantag av hamnarna, 
dock minst 50 meter från strandlinjen. 

 
I följande område (ej planlagt) kommer strandskyddet att upphävas: 

# området på Söö som enligt förslaget till ny detaljplan är avsatta för 
bebyggelse.  
Området närmast stranden på västra Söö kommer dock fortfarande 
att omfattas av strandskydd. 

 
Söö 
På Söö går det nya förslaget till strandskyddsgräns på land längs 
gränsen för ny bebyggelse enligt den föreslagna detaljplanen (figur 
22). Om det föreslagna hamnområdet utgår ur planen, kommer den 
naturliga strandlinjen även enligt det nya förslaget att omfattas av 
strandskydd, även om strandskyddsarealen blir mindre. 
I vattnet kommer hamnområdet i fortsättningen också vara undantaget 
från strandskydd. 
 
östra och södra Fotö 
Naturområdet på östra Fotö är ett viktigt rekreationsområde med 
kommunal badplats, som bör omfattas av strandskydd. På land följer 
den föreslagna strandskyddsgränsen i stort sett bebyggelsen (figur 22).  
Vattenområdet utanför består framför allt av grundområden med 
ålgräs. Ett stort område söder och väster om Fotö är av riksintresse för 
yrkesfisket, i egenskap av reproduktionsområde för hummer. I vattnet 
avgränsas strandskyddet vid 10 meters djup, dock minst 50 meter från 
strandlinjen. 
Södra Fotö är till stor del exploaterat med bl.a. olika former av hamn-
verksamhet, som inte bör omfattas av strandskydd. Däremot bör de 
restbiotoper som inte är exploaterade (viken med vassområdet, 
klipporna mellan Sundholmen och Kilen samt badklipporna på 
Sundholmen) omfattas av strandskydd. Gränsen föreslås gå utanför de 
bebyggda tomterna. 
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västra och norra Fotö 
Västra Fotö är ett viktigt bad- och rekreationsområde. På land av-
gränsas det föreslagna strandskyddet av hamnen i sydost. I norra 
delen följer gränsen till största delen den tidigare gränsen, förutom 
längst upp i nordost där den går längs detaljplanegränsen (figur 22).  
I vattnet går strandskyddet vid 10 meters djup, dock minst 50 meter 
från strandlinjen. 
Strandområdet på norra Fotö består till stor del av olika utfyllnader, 
vägar och bebyggelse. De relativt opåverkade klipphällarna i östra 
delen bör därför bevaras och omfattas av strandskydd. Vattenområdet 
norr om Fotö består av fina grundområden med bl.a. ålgräs, långt in i 
Söö sund, som inte bör belastas ytterligare. I den redan ianspråktagna 
delen avgränsas strandskyddet av detaljplanegränsen. Den yttre 
gränsen går vid 10 meters djup, dock minst 50 meter från strandlinjen. 
 

 
Figur 22. Förslag till nytt strandskydd (         ) på Fotö  

(         nuvarande strandskydd utanför linjen). 
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BILAGA 1. FÖRSLAG TILL FAKTORER SOM BÖR 
BEAKTAS VID FASTSTÄLLANDE AV 
STRANDSKYDD 

 
 
Utgångspunkt för avgränsningen av strandskyddet är strandens och 
angränsande vattenområdens rika värde för växt- och djurlivet (bl.a. 
som spridningskorridor) och strandens stora värde för bad och 
friluftsliv. 
Markanvändning samt grad av exploatering i angränsande mark- och 
vattenområden är naturligtvis av stor betydelse för upprätthållandet av 
denna smala korridors viktiga funktioner. 
Vid bedömningen av en strands skyddsvärde måste landområdet resp. 
vattenområdet bedömas var för sig, men vid bedömning av vatten-
området måste man beakta såväl påverkan från landområdet som 
landområdets funktion som skyddszon och tvärtom. 
 
Avgränsning av områden som ska bedömas 
Vid avgränsning av områden som ska bedömas tas i första hand 
hänsyn till vilken strandtyp det är, allmänhetens tillgång till stranden 
(spärrningsgraden) och till graden av fysisk störning. 
I kustområdet i Västra Götalands län avgränsas ett område upp till 300 
meter på land (generellt strandskydd) och ut till djupkurvan för 6 meters 
djup i vattnet.  
Arean på områdena som ska bedömas bör vara mellan 1-10 ha (10 000 - 
100 000 m2). Vid en uppföljning är det viktigt att samma områdes-
avgränsningar används. 
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Faktorer som beskriver strandmiljön 
1. Strandtyp 

Vid bedömningen av en strands värde för naturvården och/eller 
friluftslivet, bör hänsyn tas till hur stor andel av den sammanlagda 
stranden i undersökningsområdet (t.ex. inom en kommun eller på 
en större ö) som består av samma strandtyp och hur stor påverkan 
är på övriga stränder av samma strandtyp. 
Strandlinjen delas in i nedanstående strandtyper, som digitaliseras 
som linjer. Minsta karteringslängd är 100 meter. 
 

Strandtyp Definition (delvis enligt Kustinventeringen 1969 
och EUNIS) 

1.1 sand/grusstrand övervägande sand, grus och småsten (ø 0,06-16 mm.) 

1.2 sten/blockstrand övervägande sten och block (ø 16-4000 mm.) 

1.3 klippstrand övervägande hällmark/klippor (ø >4000 mm.) 

1.4 havsstrandäng ängsvegetation av gräs och örter, vilken regelbundet 
översvämmas av havsvattnet 

1.5 vass/säv bälte av vass och/eller säv längs stranden, vilket ofta 
medför en otydlig/diffus strandlinje 

1.6 stupande strand starkt stupande strand, vilken ej medger uppehåll 
närmast vattnet eller passage längs strandkanten 

1.7 anlagd strand strand där en naturlig strandzon utplånats av mänsklig 
aktivitet, såsom kaj, vägbank, utfyllnad m.m. 

 
 
2. Naturtyp (Land) 

För att kunna bedöma ett landområdes värde för naturvården 
och/eller friluftslivet, bör hänsyn tas till vilka naturtyper som 
dominerar i området. Området mellan strandlinjen och 300-
meterslinjen delas in i nedanstående naturtyper. (Definitionerna 
inom parentes är EUNIS-klasser, se bilaga 1.) 
Vid tolkning av ortofoton och digitalisering, har skalan varierat 
mellan 1:1 500-1:3 000. Naturtyperna digitaliseras som ytor. 
Minsta karteringsenhet är 0,25 ha.  
Undantag är: 
- små vattenytor (2.12.1, 2.13), sandiga eller blockiga kust-

biotoper (2.14.*, 2.15.*) och anlagda ytor (2.17), där minsta 
karteringsenhet är 100 m2, 

- byggnader och bryggor/pirar, där minsta karteringsenhet är 10 m2, 
- vattendrag (2.12.2), där bredden är minst 1 meter och längden 

minst 30 meter. 
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Naturtyp Definition (enligt Svensk standard-
nomenklatur/EUNIS) 

2.1  åker/betesvall kultiverad mark, ofta påverkad av gödsling 
m.m. (I1) 

2.2  äng/hagmark ogödslad naturbetesmark eller slåtteräng, 
vilken i sen tid ej har bearbetats med plog, 
<30 % krontäckning (E1-3) 

2.3  hed hällmark, sand eller finjordsrikt underlag, 
med >20 % inslag av ris och/eller smalbladig 
gräsvegetation (E4/F2/F4) 

2.3.1 gräshed hed som domineras av gräsvegetation, ofta 
sandhed (E4) 

2.3.2 rished hed som domineras av risvegetation  
(ex. ljunghed) (F2/F4) 

2.4  hällmark hällmark med <30 % ris och/eller gräsinslag, 
<50 % busktäckning, <30 % krontäckning 
(H3) 

2.5  tät buskmark buskvegetation täcker >50 % av ytan,  
<30 % krontäckning (F3) 

2.5.1 lövsly buskvegetation bestående av uppväxande 
lövträd, ofta snabbväxande arter som björk 
och/eller asp 

2.6 hällmark/buskmark/ 
hed/lövskog 

blandbiotop där ingen av ingående kompo-
nenter dominerar, d.v.s. utgör över 50 %,  
ofta en igenväxningsfas 

2.7  skog trädtäckta ytor, >30 % krontäckning (G) 

2.7.1 barrskog skog där barrträd täcker >75 % av ytan (G3) 

2.7.1.1 tall-krattskog tallskog på vindutsatta, magra marker (hällar, 
sandjordar), vilket gör att tallen får ett 
speciellt ”krattlikt” utseende (G3) 

2.7.2 blandskog skog bestående av både barrträd och lövträd, 
inget av dem dominerar, d.v.s. utgör >75 % 
(G4) 

2.7.2.1 ek-tall-krattskog skog på vindutsatta, magra marker (hällar, 
sandjordar), som består av tall och ek, inget 
av dem dominerar (G4.3) 

2.7.3 lövskog skog där lövträd täcker >75 % av ytan (G1) 

2.7.3.1 triviallövskog skog dominerad av s.k. triviala lövträd, 
såsom björk, asp, rönn eller hassel (G1.9)  

2.7.3.2 lövsumpskog fuktskog dominerad av al, björk och/eller 
sälg (G1.1) 

2.7.3.3 bokskog skog dominerad av bok (G1.6) 

2.7.3.4 ädellövskog skog dominerad av övriga ädla lövträd, 
såsom ek, ask, lönn, lind och alm (G1.A) 

2.7.3.5 ek-krattskog skog på vindutsatta, magra marker (hällar, 
sandjordar), som domineras av ek (G1.8) 
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Naturtyp Definition (enligt Svensk standard-
nomenklatur/EUNIS) 

2.8 hygge kalavverkad mark eller mark med enstaka 
fröträd (G5.8) 

2.9 plantskog planterade träd (ex. gran, björk), med en höjd 
<5 meter (G5.6) 

2.10 ung/medelålders skog gallringsskog, >5 meter (G5.2/G5.4/G5.5) 

2.11 våtmark mark där vatten under stor del av året finns 
nära under, i eller strax över markytan,  
<30 % trädtäckning (D) 

2.11.1 våtmark vid sjö/damm ex. sjömader som vassar o.d. (C3) 

2.11.2 våtmark vid vattendrag å- eller bäckmader (C3) 

2.11.3 våtmark vid brackvatten sjömader vid Östersjön, ex. vassar (A2.3) 

2.11.4 marin våtmark tidvis torrlagda lerbottnar på västkusten,  
ex. vassar (A2.3) 

2.12 sötvatten sjöar, dammar, tjärnar eller vattendrag (C) 

2.12.1 sötvattenyta sjöar, dammar, tjärnar, >100 m2 (C1) 

2.12.2 vattendrag åar, bäckar, diken, bredd: >1 meter,  
längd: >30 meter (C2) 

2.13 hällkar vattensamlingar i supralitoralzonen med 
mycket varierande salthalt, >100 m2 (A1.5) 

2.14 sandiga kustbiotoper  sanddyner, sandstränder och strandängar (B1)

2.14.1 sandstrand med eller utan vegetation (B1.1-2) 

2.14.2 sanddyner olika former av sanddynsbiotoper,  
inkl. trädbevuxna (B1.3-8) 

2.14.3 havsstrandäng ängsvegetation av gräs och örter vilken 
regelbundet översvämmas av havsvattnet, 
tidigare ofta hävdad (B1.2) 

2.15 blockiga kustbiotoper stränder som domineras av block (B2) 

2.15.1 blockstrand blockstrand med sparsam vegetation (B2.1) 

2.15.2 klapperstensfält (B2.2) 

2.15.3 stenig havsstrandäng strandäng (gräs- och örtvegetation), med stort 
inslag av block (B.2.4) 

2.16 klipphäll kala klipphällar (utan tuschlav) som påverkas 
av saltstänk och vågor, med endast salttåliga 
lavar och sparsam, salttålig gräs- och ört-
vegetation i skrevor (B3) 

2.17 anlagd yta* mark avsedd för ex. bebyggelse, 
industriområde, kommunikationer eller 
fritidsaktiviteter (E2.6/I2/J) 

 
* för olika former av anlagda ytor, se avsnitt 9. Påverkan på biologisk mångfald. 
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3. Bottentyp (Vatten) 
För att kunna bedöma ett vattenområdes värde för naturvården och/ 
eller friluftslivet, bör hänsyn tas till vilken typ av botten som domi-
nerar i området samt vilken form av vattenvegetation som förekom-
mer. Området mellan strandlinjen och djupkurvan för 6 meters djup, 
delas in i olika bottentyper och typer av vattenvegetation enligt nedan. 
(Definitionerna inom parentes är EUNIS-klasser, se bilaga 1.)  
Minsta karteringsenhet är 0,25 ha. Vid avgränsningen av ytor tas i 
första hand hänsyn till bottentyp och därefter till den dominerande 
vegetationen. 

 
 
Bottentyp Definition (enligt EUNIS Habitat Classification) 

3.1 klippor eller annan 
hårdbotten 

sten, block och/eller klippa, ø >16 mm. 
(A1/A3) 

3.1.1 mycket exponerad 
hårdbotten 

sten, block och/eller klippa, ø >16 mm.,  
mycket exponerad (A1.1/A3.1) 

3.1.2 måttligt exponerad 
hårdbotten 

sten, block och/eller klippa, ø >16 mm.,  
måttligt exponerad (A1.2/A3.2) 

3.1.3 skyddad hårdbotten sten, block och/eller klippa, ø >16 mm.,  
i skyddat läge (A1.3/A3.3) 

3.2 sedimentbotten grus, sand, lera och/eller gyttja, ø <16 mm. 
(A2/A4) 

3.2.1 grus/stenbotten grus och/eller småsten, ø 4,0-16 mm. 
(A2.1/A4.1) 

3.2.2 sandbotten sand, ø 0,063-4,0 mm. (A2.2/A4.2) 

3.2.3 mjukbotten silt, ler eller gyttja, ø <0,063 mm. (A2.3/A4.3) 

3.2.4 blandbotten en blandning av sten, grus, sand, lera och/eller 
gyttja (A2.4/A4.4) 

3.2.5 sediment dominerade  
av akvatiska fröväxter 

ex. ålgräsängar (A2.7/A4.5) 

3.2.6 skalgrusbotten  
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Vattenvegetation Definition (enligt Bedömningsgrunder för 
kust och hav) 

I. vass/säv  

II. ålgräs ålgräs [Zostera] 

III. kransalger  

IV. brunalger (blåstång etc.) fucoider [Fucus], knöltång [Ascophyllum 
nodosum], tare [Laminaria] m.fl. 

V. rödalger  

VI. nate/nating/hårsärv/najas nate [Potamogeton], nating [Ruppia], hårsärv 
[Zannichellia], najas [Najas] 

VII. grönalger havsallad [Ulva], tarmtång [Enteromorpha] 

VIII. fintrådiga alger fastsittande brun-, röd- och/eller grönalger 

IX. lösliggande bälten av 
fintrådiga alger/botten 
täckt av svavelbakterier 

brun-, röd-, grön- och/eller blågröna alger 

X. all vegetation täcker 
tillsammans <50 % 

t.ex. vegetationsfria sand- eller lerbottnar 

 
 
 
Faktorer som styr strandskyddets omfattning 
Enligt regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk och 
författningskommentarer bör bl.a. följande beaktas beträffande 
strandskyddets omfattning: 

– Det är väsentligt att såväl mindre återstående obebyggda delar av 
hårdexploaterade kuster och insjöstränder bevaras likväl som stora 
sammanhängande orörda områden. 

– Det kan vara lämpligt att utvidga strandskyddet inom områden som 
är av riksintresse för naturvården och friluftslivet eller som är 
endast obetydligt påverkade av exploateringsföretag eller andra 
åtgärder eller som är ekologiskt särskilt känsliga. En utvidgning 
bör också kunna ske i närheten av tätorter och vid sjöar och kuster 
där tillgången till återstående fria strandområden är begränsad. 

– Frågan om att bevara stränderna bör ses i ett långsiktigt perspektiv. 
Att ett område nu är av mindre intresse för något av strandskyddets 
syften behöver inte innebära att området kommer att vara 
ointressant i framtiden. 
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4. Områden värdefulla ur naturvårdssynpunkt (7 kap MB + 
EU´s habitatdirektiv) 
I nedanstående områden bör ett utvidgat strandskydd gälla 
generellt: 
4.1 områden som ingår i ängs- och hagmarksinventeringen 

4.2 områden som ingår i våtmarksinventeringen 

4.3 områden med dokumenterade förekomster av rödlistade växt- och 
djurarter (ex. floraväkteri) 

4.4 områden viktiga för fågellivet (dokumenterade häcknings- och/ 
eller rastplatser) 

4.5 områden viktiga för fisket (lekområden, uppväxtområden) 

4.6 småvatten (dammar, tjärnar, våtmarker) 

4.7 områden med krattek-/krattall-skogar 

4.8 havsstrandängar 

4.9 grunda, vegetationsklädda bottnar (0-10 meter), ex. ålgräsängar 

4.10 grunda sandbottnar (0-10 meter) 

4.11 musselbankar 

4.12 hårdbotten med blåstång [Fucus] i Östersjön 

4.13 rev 

4.14 fjordar 

4.15 laguner 

 
5. Områden värdefulla ur friluftslivets synpunkt (7 kap MB) 

Nedanstående områden är betydelsefulla för allmänhetens 
friluftsliv och bör beaktas vid fastställande av strandskyddet. 
(Muddrade farleder bör undantas från strandskydd.) 
5.1 badplatser (både allmänna och enskilda)  

5.2 strövområden 

5.3 sportfiskeområden 

5.4 områden lämpliga för fågelskådning (eller andra naturstudier) 

5.5 utsiktsplatser 

5.6 passager viktiga för båttrafiken 
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Faktorer som inverkar på strandskyddets 
omfattning 
Nedanstående faktorer behöver också beaktas vid fastställande av 
strandskydd. 
 
6. Områden som utpekas som riksintressen  

(3, 4 kap MB m.fl.) 
6.1 riksintresse för naturvården (3 kap 6 §) 

6.2 riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 §) 

6.3 riksintresse för kulturmiljövården (3 kap 6 §) 

6.4 riksintresse för yrkesfisket (3 kap 5 §)* 

6.5 riksintresse för sjöfarten 

6.6 riksintresse för totalförsvaret (3 kap 9 §) 

6.7 övriga riksintressen  

* bl.a. ej exploaterade grundområden (0-6 meter) 
 
7. Områden med olika former av områdesskydd  

(7 kap MB m.fl.) 

7 kap MB 
7.1 naturreservat (7 kap 4 §) 

7.2 kulturreservat (7 kap 9 §) 

7.3 biotopskyddsområde (7 kap 11 §) 

7.4 fågelskyddsområde (7 kap 12 §) 

7.5 sälskyddsområde (7 kap 12 §) 

7.6 Natura 2000-områden (7 kap 28 §) 

7.7 vattenskyddsområde (7 kap 21 §) 

Övriga  
7.8 fornminnen (Kulturminneslagen, 2 kap) 

7.9 skogliga nyckelbiotoper 

7.10 områden fredade för fiske 

 
8. Andra former av områdesbegränsningar o.d. 

8.1 kommunala naturvårdsplaner  

8.2 kommunala översiktsplaner (framtida kommunala planer  
inom 10 år) 

8.3 detaljplanelagda områden 

8.4 områden viktiga för totalförsvaret 

8.5 områden viktiga för yrkesfisket, jord- eller skogsbruk (3 kap MB) 

8.6 områden utpekade för vattenbruk 

8.7 farleder 
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Faktorer som beskriver typ och grad av 
antropogen påverkan 
9. Påverkan på biologisk mångfald 

Med en exploatering eller ett mänskligt ianspråktagande av mark för 
bebyggelse eller andra anläggningar, följer en påverkan på växter 
och djurs livsmiljöer. 
Vid bedömningen av en strands värde för djur- och växtlivet (bio-
logisk mångfald), men också för friluftslivet, bör hänsyn tas till hur 
stor andel av den sammanlagda stranden i ett område som redan är 
exploaterad och vilken typ av antropogen påverkan det är fråga om. 
Begreppet påverkansfaktor används som ett samlingsnamn för olika 
former av exploateringar eller anläggningar som kan medföra en 
fysisk påverkan på den biologiska mångfalden. 
Dessa delas in i irreversibla faktorer, där en minskning av påver-
kansgraden eller en återställning till naturlig markanvändning inte 
anses möjlig eller rimlig att genomföra resp. reversibla faktorer, där 
en minskning av påverkansgraden och/eller en återställning till 
naturlig markanvändning anses möjlig att genomföra. 

Påverkansfaktorerna nedan digitaliseras som ytor.  
(Definitionerna inom parentes är EUNIS-klasser, se bilaga 1.) 
Minsta karteringsenhet är 100 m2.  
Undantag är: 
- byggnad (9.6) och brygga/pir (9.9) där 10 m2 är minsta 

karteringsenhet. 

Inom tätbebyggda områden digitaliseras t.ex. inte vägar (9.1, 9.2), 
enskilda byggnader (9.6) och olika anlagda ytor (t.ex. 9.7, 9.17) för 
sig, utan hela området klassificeras som tätbebyggt område (9.4).  

Inom småbåtshamnar eller större hamnar digitaliseras t.ex. inte 
enskilda byggnader (9.6), hårdgjorda ytor (9.7), kajer (9.12), 
bryggor/pirar (9.9) eller muddringar (9.23) för sig, utan hela 
området klassificeras som småbåtshamn resp. större hamn 
(9.10/9.11). 
En uppläggningsplats för båtar som ligger i anslutning till en 
småbåtshamn, större hamn eller ett varvsområde, digitaliseras ej för 
sig utan ingår i dessa. Utanför dessa områden klassas en båtupp-
läggningsplats som en ”övrig hårdgjord yta” eller en ”ej hårdgjord 
yta” (9.7/9.17). 

Avloppsrör digitaliseras som punktobjekt. 
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Irreversibla faktorer 
En minskning av påverkansgraden eller en återställning till naturlig 
markanvändning anses inte möjlig eller rimlig att genomföra. 
 
Påverkansfaktorer Definition (delvis enligt Svensk 

standardnomenklatur) 

9.1 större väg/järnväg hårdgjorda bilvägar eller järnvägar,  
inkl. vägbank (J4) 

9.2 mindre väg grusvägar, traktorvägar, cykelvägar 

9.3 industriområde  ex. industrier, båtvarv, reningsverk (J1/J2) 

9.3.1 industrier större eller mindre industriområden (J1/J2) 

9.3.2 varvsområde större eller mindre båtvarv (J2) 

9.3.3 reningsverk avloppsreningsverk (J2) 

9.3.4 bensinstation pumpstation (bemannad eller obemannad) 
(J4) 

9.4 tätbebyggt område tät bebyggelse i städer eller tätorter,  
>50 % andel hårdgjord yta (J1, m.fl.) 

9.5 tomtmark enskilda tomtfastigheter eller tomtplatser,  
ej ”naturtomter” (andelen anlagd trädgård  
bör vara >50 %, annars digitaliseras enbart 
byggnaderna) (J2) 

9.6 byggnad ex. fristående bostadshus, pumphus, sjöbod, 
vattentorn (J2) 

9.7 övriga hårdgjorda ytor ex. asfalterad parkeringsplatser, flygplats (J4)

9.8 muddrad farled muddrad farled för båttrafik som är utmärkt 
på sjökort  

9.9 brygga/pir alla typer av fasta angöringsplatser,  
inkl. båthus  

9.10 småbåtshamn total yta: 0,25-2 ha (land- + vattenområdet) 
(J4) 

9.11 större hamn ex. fiskehamn, färjeläge, större marina, total 
yta: >2 ha (land- + vattenområdet) (J4) 

9.12 stabiliserad strand/utfyllnad ex. kaj, utfyllnad (J4) 
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Reversibla faktorer 
En minskning av påverkansgraden eller en återställning till naturlig 
markanvändning anses möjlig att genomföra. 
 
Påverkansfaktorer Definition (delvis enligt Svensk 

standardnomenklatur) 

9.13 täkt (grus/sten/sand) pågående verksamhet (J3) 

9.14 åker/betesvall kultiverad mark, påverkad av gödsling m.m. 
(I1) 

9.15 hygge med eller utan kvarlämnade fröträd (G5.8) 

9.16 uppväxande, brukad skog planterad skog (G5.2/G5.4-6) 

9.16.1 plantskog planterade träd (ex. gran, björk), <5 meter 
(G5.6) 

9.16.2 ung/medelålders skog gallringsskog, >5 meter (G5.2/G5.4/G5.5) 

9.17 ej hårdgjorda ytor ytor där ingen/endast en mindre del är 
asfalterad 

9.17.1 kyrkogård (J4) 

9.17.2 idrottsanläggning idrottshall/plats, med tillgång till 
toaletter/omklädning (J4) 

9.17.3 park/trädgård parkområde/trädgårdsanläggning (I2) 

9.17.4 gödslad grönyta ex. golfbana, fotbollsplan (gräs) (E2.6) 

9.17.5 allmän badplats större, ofta kommunala badplatser med 
bryggor  

9.17.6 övriga, ej hårdgjorda ytor ex. campingplats, fotbollsplan (grus), 
skjutbana, parkeringsplats (ej asfalterad) 

9.18 kraftledningsgata mark som är ianspråktagen p.g.a. större 
kraftledningar 

9.19 mast ex. telefon- eller radiomast 

9.20 vindkraftverk  

9.21 deponi deponi på land eller i vattnet (J6) 

9.22 grupp av bojar bojar som hör till en brygga eller hamn 
registreras ej för sig 

9.23 muddrat/grävt område  

9.24 vattenbruk fisk- eller musselodlingar 

9.25 färjetrafik svall och utsläpp från färjor och andra 
fraktfartyg 

9.26 avloppsrör  

9.26.1 avlopp från reningsverk  

9.26.2 bräddavlopp  

9.26.3 enskilda avlopp  

9.26.4 dagvattenutsläpp  
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Exploateringsgrad 
Exploateringsgraden anger hur stor andelen ianspråktagen mark (%) är 
i ett område, d.v.s. hur stor del av området som upptas av mark där 
markanvändningen inte längre kan anses vara naturlig1. och där den 
antropogena påverkan troligen medför en negativ effekt på den 
biologiska mångfalden. 
Man bedömer land resp. vatten var för sig. Arean på områdena som 
ska bedömas bör vara mellan 1-10 ha (10 000 - 100 000 m2). Vid en 
uppföljning är det viktigt att samma områdesavgränsningar används. 
 
1. påverkansfaktorerna är listade i tabell 9. 
 
 
 
10. Påverkan på det rörliga friluftslivet 

Vid bedömningen av en strands värde för friluftslivet, bör hänsyn 
tas till om stranden fortfarande är tillgänglig för allmänheten eller 
om olika former av exploatering hindrar eller omöjliggör en 
vistelse vid strandkanten. 
 

Graden av ”spärrad” strand 
Graden av spärrad strand anges i en tregradig skala efter 
Kustinventeringen 1969 (Statens Planverk, 1971).  
Inom strandskyddade områden som är delvis spärrade eller helt 
spärrade kan åtgärder behöva göras, t.ex. enligt 26 kap 11 § MB 
(föreläggande om stängselgenombrott). 

 
Spärrningsgrad Definition 

1. ej spärrad allmänheten kan fritt nyttja strandzonen, i 
enlighet med allemansrätten 

2. delvis spärrad* bebyggelse eller annan typ av mänsklig aktivitet, 
vilken i enlighet med allemansrättsliga regler 
medger uppehåll närmast vattnet eller passage 
längs stranden, intensivare nyttjande av strand-
zonen kan ej komma i fråga 

3. helt spärrad bebyggelse eller annan typ av mänsklig aktivitet, 
vilken omöjliggör vistelse inom strandzonen 

 
* inom dessa områden kan risken för otillbörlig spärrning av stranden vara stor 
 

robertl
Maskinskriven text
EJ GÄLLANDE STRANDSKYDD - NYA STRANDSKYDDSGRÄNSER ENLIGT NYTT BESLUT 1 DEC 2014 



 

 54

BILAGA 2. FÄLTPROTOKOLL 
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Protokoll - strandkartering

Namn: Datum: Karta nr:

Även: Strandlängd (m):

Anm.
2. Naturtyp / 9. Påverkan:

ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.
ID: Typ 2: Typ 9: Dom. veg. Anm.

Totalareal (m2): Totalareal - Typ 9 (m2): Exploateringsgrad (%):

OmrådesID:

1. Strandtyp: 10. Spärrningsgrad:
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Protokoll - strandkartering
3. Bottentyp:

ID: Typ: Typ: Veg.: Anm.
ID: Typ: Typ: Veg.: Anm.
ID: Typ: Typ: Veg.: Anm.

Totalareal (m2):
9. Påverkan: Exploateringsgrad (%):

ID: Typ: Areal (m2): Anm.
ID: Typ: Areal (m2): Anm.
ID: Typ: Areal (m2): Anm.

Totalareal (m2):

4. Områden viktiga ur naturvärdessynpunkt:
7. Områden med olika former av områdesskydd 

Typ: Anm.:
Typ: Anm.: Typ: Anm.:
Typ: Anm.: Typ: Anm.:

5. Områden viktiga för friluftslivet 8. Andra former av områdesbegränsningar o.dyl.

Typ: Anm.: Typ: Anm.:
Typ: Anm.: Typ: Anm.:

Typ: Anm.:
6. Områden som utpekas som riksintressen 

10. Övrigt
Typ: Anm.:
Typ: Anm.:
Typ: Anm.:

Vegetationstyp:
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Protokoll hav

Klass 1. 1. Täckningsgrad: 3. >50 %, 2. 5-50 %, 1. <5 %, 0. saknas

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Klass 1. 1. Täckningsgrad: 3. >50 %, 2. 5-50 %, 1. <5 %, 0. saknas

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

Klass 2. Kommentar 2. Förekomstklass: 3. mkt god förekomst, 2. god förekomst, 1. liten förekomst

grönalger

all vegetation täcker tillsammans <50 %

Väder:

Övrigt:Siktdjup:Inventeringsmetod:

Inventerare:

nate/nating/hårsärv/najas

lösliggande bälten av fintrådiga alger/botten           
täckt av svavelbakterier

fintrådiga alger

Fauna

rödalger

blandbotten
sediment dominerade av akvatiska fröväxter

mjukbotten

Vattenvegetation

kransalger
brunalger (blåstång etc.)

skalgrusbotten

klippor eller annan hårdbotten
Bottentyp

Datum:ID:

Kommentar

mycket exponerad hårdbotten
måttligt exponerad hårdbotten
skyddad hårdbotten

ålgräs
vass/säv

sedimentbotten
grus/stenbotten
sandbotten

Kommentar
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