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1. Inledning 

Uppdraget

Tjörns kommun vill utveckla tätorten Myggenäs. Som ett led i denna utveckling tas en 
detaljplan fram för Tjörns entré och Almön. Planen har föregåtts av ett program, 
Tätortsstudie för Almösund, Myggenäs och Almön (2010). En ny översiktsplan är 
under framtagande 2012 och resultaten från tätortsstudien har arbetats in i 
översiktsplanen. 

Målet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och näringsverksamhet 
på Almön samt att skapa en tydlig entré till Tjörn och förstärka Myggenäs som en 
knutpunkt för pendling. De höga natur- och rekreationsvärden som finns längs med 
Almöns stränder utvecklas och förstärks, vilket är en viktig del för att öka 
attraktionskraften för både boende och besöksnäringen.

Största delen av Almön ligger inom strandskyddat område. Syftet med strandskyddet 
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv inom strandskyddsområdet 
samt att bevara goda livsvillkor för växter och djur. Vissa strandområden har höga 
naturvärden och vissa kustavsnitt har höga marinbiologiska värden. Området är ett 
populärt besöksmål och används flitigt av campinggäster, besökare, och boende i 
Myggenäs.

Denna rapport tas fram som ett beslutsunderlag i det fortsatta planarbetet.  Den (1) 
sammanfattar befintlig kunskap om natur- och rekreationsvärden, (2) sammanfattar 
befintlig kunskap om strandskyddet, (3) beskriver vad det skulle innebära att ta fram 
en skötselplan, föreslår vilka områden som skulle kunna ingå i en skötselplan och vilka 
typer av åtgärder som kan bli aktuella, (4) rekommenderar hänsynsåtgärder utanför 
skötselområdena och (5) ger rekommendationer inför vidare planarbete. Platsen 
besöktes den 21 juni 2012.

2. Områdets förutsättningar

Utvecklingsområden

Almön avses att bebyggas med bostäder, hotell- och konferensverksamhet. Några 
placeringar för småbåtshamn är under utredning, samt ett område avsett för kallbad-
hus (se figur 1). Campingverksamheten på norra delen av Almön planeras att finnas 
kvar. Idag bedrivs verksamheten på ett större område än vad nuvarande detaljplan 
medger. Det nya förslaget planeras för campingverksamhet i ungefär samma 
omfattning som den gällande detaljplanen. Vid Myggenäs korsväg planeras för utökad 
pendelparkering och en mötesplats med busshållplatser och viss service, Tjörns entré. 
Vissa av de föreslagna områdena kräver att ny mark skapas genom utfyllnad. 
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     Figur 1 Exploateringsområden för Almön, Almösund och Tjörns entré, daterad 2012-05-08.



Parallellt med föreslagna exploateringsområden utreder kommunen möjligheten att 
öppna upp vägbanken under väg 160 för att få en bättre genomströmning av vatten till 
lagunen, se figur 2.

Då vissa strandområden har höga naturvärden utreder kommunen möjligheten att 
skapa skötselområden för att förstärka de natur- och rekreationsvärden som finns på 
Almön. Detta speciellt för att bevara den rödlistade arten västkustros som har ett stort 
skyddsvärde och är en ansvarsart för Tjörns kommun. Rosen växer på flera ställen på 
Almön.

Figur 2. Vägbanken för väg 160 i södra delen av lagunen. Endast en liten kanal under vägbanken gör 
genomströmning under vägen möjlig idag.
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Naturvärden

Ett antal rapporter har tagits fram för att undersöka naturvärden både på land och till 
havs.

N a t u r v å r d s p r o g ra m  2 0 0 8 ,  T j ö r n s  k o m m u n  

Kommunen lyfter, i sitt naturvårdsprogram från 2008, fram att naturvåden är en viktig 
del i utvecklingsarbetet inom Tjörns kommun (Tjörns kommun, 2008). Programmet har 
sin utgångspunkt i de nationella miljömålen. Utöver de nationella målen togs även 
särskilda kommunala mål fram, följande: 

1. Resurser bör på sikt tillskapas för att möjliggöra ett kontinuerligt, aktivt och 
högkvalitativt naturvårdsarbete i kommunen.

2. Kommunen vill ta ett särskilt ansvar för naturtyper och arter som är typiska för 
Tjörn eller har en betydande del av sin utbredning här.

3. Naturens upplevelsekvaliteter på Tjörn ska bevaras och utvecklas så att 
kommuninvånare och besökare även i framtiden har goda möjligheter till vistelse i 
en rik och varierad natur med Tjörns speciella kännemärken.

4. Kunskap om Tjörns natur och dess värden skall föras ut till markägare, 
beslutsfattare, kommuninvånare och besökande.

I naturvårdsprogrammet pekas ett antal ansvarsnaturtyper och ansvarsarter ut. För 
dessa har kommunen ett särskilt stort ansvar att bevara biologisk mångfald. Med 
anvarsnaturtyper menas naturtyper som trängts tillbaka kraftigt och fyller en särskild 
ekologisk funktion eller har en hög biologisk mångfald. Av de fem ansvarsnaturtyper 
som anges i planen finns 3 av dem representerade inom utredningsområdet (1) grunda 
havsområden med ålgräsbottnar, (2) kustnära betesmosaiker och (3) havsstrandängar.

De ansvarsarter som valts ut är dels viktiga att bevara i sig men indikerar också 
egenskaper i miljön som är viktiga för en rad andra arter. Västkustrosen är med på 
listan av ansvarsarter.

Flera av de åtgärder som föreslås av kommunen handlar om att bevara, inventera och 
informera om de ansvarsnaturtyper och arter som pekats ut. Flera av åtgärderna ska 
även främja det rörliga friluftslivet. Man bör ta fram skötelplaner för tätortens 
naturnära miljöer (åtgärd nr 32).

I naturvårdsplanens objektsbeskrivning har ett objekt placerats vid Almöns västra 
strand i och med västkustrosen. Objektet har utgått och finns inte ytterligare beskrivet.

N a t u r v ä r d e s i nve n t e r i n g  2 0 1 0 ,  N o rc o n s u l t

2010 utförde Norconsult en naturvärdesinventering främst inom utredningsområdet, 
men även utanför, se figur 3 (Norconsult 2010). I denna utredning klassades sex 
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Figur 4. Bedömda naturvärden i delområdena Almöstrand och Sjötorpet. Fyndplatsen för 
västkustros är inlagd enligt de koordinater som angivits i www.artportalen.se. 

Figur 3. Naturvärdeinventering utförd inom 
området av Nordconsult (2010).



områden varav fyra ligger inom det utredningsområde som delvis föreslås exploateras. 
Av dessa fyra är ett område regionalt värdefullt och tre har lokala naturvärden. 
Området som är regionalt värdefullt ligger strax öster om campingen och området 
betraktas som en livsmiljö för västkustros samt annan intressant flora. På grund av 
pågående igenväxning rekommenderas i denna utredning att naturvårdsskötsel ska 
ingå i den fortsatta utvecklingen av området. Övriga tre områden har olika 
naturvärden knutna till sig, som t.ex. artrik flora, grövre träd och snårig 
undervegetation.

I nve n t e r i n g  av  v ä s t k u s t r o s ,  2 0 1 0 - 2 0 1 1 ,  O l l e  M o l a n d e r

Under 2010 och 2011 utfördes två inventeringar av västkustros i största delen av 
utredningsområdet, se figur 4 (Molander 2011 I, Molander 2011 II). De två 
inventeringarna gav att ett 50 tal individer av västkustros förekommer på Almön, se 
figur 4. Antalet buskar av västkustros som hittades bedöms vara högt och tillhör de 
individrikaste lokalerna i landet. Buskarnas status bedömdes som dålig, eftersom cirka 
80 % av dem bedöms mer eller mindre hotade av igenväxning. Vissa individer var vid 
inventeringarna nära att kvävas av den täta slyvegetationen, där slån och enbuskar 
dominerar. Slutligen bedömdes att ett flertal rosbuskar skulle dö om inte 
skötselåtgärder genomfördes. 

N a t u r v ä r d e s i nve n t e r i n g  2 0 1 1 - 2 0 1 2 ,  C a l l u n a

Under 2011 utförde Calluna AB en naturvärdesinventering i stort sett hela området för 
dagens detaljplan, se figur 4 (Sörensen 2011). Vid inventeringen klassades 11 områden, 
där ett område har tilldelats klass 1 (mycket högt naturvärde), främst på grund av den 
stora förekomsten av västkustros. Vidare klassades ett område till ”högt naturvärde”, 
fem till ”naturvärde”, och fyra till ”visst naturvärde”. Området med mycket högt 
naturvärde förekommer strax väster om campingen och har sitt högsta naturvärde 
knutet till den rikliga förekomsten av västkustros. I övriga klassade områden är 
naturvärdena främst knutna till botaniska värden, mikrohabitat, tidvis störning, död 
ved i olika variationer, äldre trädskikt, gamla tallar, samt spår efter vedlevande 
insekter och hackspettar. I denna rapport rekommenderades att i vidare arbete sköta 
området med ”mycket högt naturvärde”.

Under 2012 utförde Calluna AB en komplettering av inventeringen ovan. Detta 
eftersom två tänkbara exploateringsytor hade tillkommit, samt att det fanns ett intresse 
av att undersöka floran i området med mycket högt naturvärde (Sörensen 2012). Ett 
nytt klassat område tillkom i form av en alskog väster om Almösund. Vidare 
bekräftades förekomsten av de mycket höga naturvärdena i området strax väster om 
campingen.
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M a r i n b i o l o g i s k  u n d e r s ö k n i n g  2 0 1 1 ,  H y d r o G I S  

Under 2011 utförde HydroGIS en marin undersökning redovisad i särskild rapport 
daterad 2012-02-07, (HydroGIS AB 2012). Undersökningen omfattade fyra delar av 
vattnet vid Almön: 1) Grundområdet mellan Saltholmarna och Almön; 2) Lagunen vid 
Almösund; 3) Småbåtshamnen i Almösund; 4) Grundområdet vid nordöstra Almösund 
(HydroGIS AB 2012). Flygbilder över områdena visas i figur 5 och 6. I område 1 är 
bedömningen att bottnen har ett mycket högt ekologiskt naturvärde, där all 
exploatering med muddringar och utfyllnader bör undvikas. I område 2 hade lagunen 
ett förhållandevis lågt ekologiskt värde 2011, men har potential att kunna bli en 
grundbottenmiljö med högt värde om vattengenomströmningen i lagunen förbättras 
och när fiskpopulationerna i havet har återhämtat sig. I område 3 bedöms den 
ekologiska miljön vara bättre än vad som kan förväntas på grund av det instängda 
läget och den stora förekomsten av alger i lagunen i söder. I område 4 förekommer 
höga ekologiska naturvärden med bottensamhällen som består av ålgräs, tång, samt 
stora förekomster av hjärtmusslor. Det bedöms att muddring i detta område skulle 
medföra förlust av dessa samhällen och minska ålgräsets möjlighet att sprida sig i 
hamnområdet.

Figur 5. Flygbild över 
område 1, grundområdet 
mellan Saltholmarna, och i 
det övre vänstra hörnet 
område 2, Almön och 
Lagunen vid Almösund 
(HydroGIS AB 2012).

Figur 6. Flygbild över 
område 3, småbåtshamnen, 
och område 4, 
grundområdet vid nordöstra 
Almösund. (HydroGIS AB 
2012)
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Rekreationsvärden

Almön är ett viktigt område ur rekreationssynpunkt, både för Myggenäsborna och för 
besökande (Tjörns kommun, 2010). Två campingar bedriver sina verksamheter på ön 
och på nordvästra sidan av Almön vid gångbron till Myggenäs finns en småbåtshamn, 
se figur 7. 

Figur 7. Småbåtshamnen och gångstigen på Almön, vid gångbron över till Myggenäs. 

Almön räknas till tätortsnära natur för Myggenäs. Området är av stort värde för det 
rörliga friluftslivet. Ortsbefolkning vill gärna lyfta fram de sköna och spektakulära 
omgivningarna runt Myggenäs och kallar boendet för ett ”maritimt-rekreativt 
boende” (Tjörns kommun 2010). I det arbete som gjordes våren 2010 med tätortsstudie 
för Almösund, Myggenäs och Almön bjöds allmänheten in till ett dialogmöte. Då togs 
kartor fram som visar både på hur området runt Myggenäs används idag och vilka 
förändringar som önskas i framtiden. På kartan kan man bl.a. se utpekade 
promenadstråk, natursköna platser och  utkiksplatser, se figur 8. I den översiktsplan 
som ställdes ut under våren 2012 anger kommunen att en genomtänkt grönstruktur är 
viktig där hänsyn tas till naturliga stråk så som strand-och brynzoner, gång-och 
cykelstråk och vandringsleder (Tjörns kommun 2012).

Ett mycket viktigt stråk är från gångbron i väster, längs med stranden norrut, fram till 
badet vid den norra campingen, se figur 7, 8 och 9. Promenadstråket fortsätter genom 
campingen tillbaka till bron längs den västra stranden, se figur 10.  Huvudstråket går 
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Figur 9. Badplatsen på Norra Almön i anslutning till norra campingen 

längs med stranden, men flera mindre stigar observerades också och dessa går kors 
och tvärs genom hela norra och västra delen av Almön. Flera av stigarna ansluter till 
campingområdet. Området används aktivt av badgäster, hundägare, närboende, skola, 
förskola och campinggäster.

Almön erbjuder en variation av olika 
naturmiljöer med öppna strandängar, 
klipphällar, och skogsmiljöer. Längs med 
promenadstråket på västra stranden, som delvis 
är asfalterad, finns en grillplats i ett skogsbryn 
och vidare norrut kommer man upp på 
klipporna med utsikt över badet och 
landskapet, se figur 9. Den nordöstra stranden 
har klippor ner till vattnet och dessa används av 
badgäster. Den nordvästra stranden, söder om 
gångbron går genom öppna strandängar med 
buskvegetation, se figur 10.

Området vid strandängarna öster om gångbron 
vid småbåtshamnen upplevs av 
ortsbefolkningen som en vacker naturplats 
(Tjörns kommun 2010). Stenmurar avgränsar 
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Figur 10. Stig längs med nordvästra stranden.



strandängarna mot skogsområdet i öster. Stigar 
genom skogen gör det möjligt att promenera 
mellan campingen och den västra stranden, se 
figur 11.

Utöver dessa områden används vägen längs med 
den östra stranden för gående. Vid platsbesöket i 
juni observerades flera gående med packning. 
Dessa personer är troligtvis besökare till 
campingen och har kommit med buss till 
korsvägen. 

Almöns mellersta del är slybevuxet efter en 
avverkning och bedöms inte särskilt attraktivt 
för det rörliga friluftslivet. 

På södra delen av Almön korsas ön av väg 160. 
Detta innebär bullerstörningar i vägens närmaste 
omgivning och risker att vistas vid vägområdet. 

Stränderna längs med södra Almön är idag delvis mycket otillgängliga för 
allmänheten, på grund av igenväxande vegetation och klippor. Ett strandområde finns 
tillgängligt väster om färjeläget, se figur 12. 

Figur 12. Strandområde väster om färjeläget, Södra Almön 

 Strandnära natur- och rekreationsområden på Almön, Förstudie skötselplan
 

13

Figur 11. Stig som går mellan norra 
campingen genom skogspartiet ned mot de 
gamla hagmarkerna vid den västra stranden. 



Det har funnits önskemål om att skapa promenadstråk runt hela Almön längs med 
vattnet. Privata fastigheter på östra sidan av ön, mellan den norra och den södra 
campingen, gör att det till inte har kunnat genomföras

Strandskyddade områden

Två detaljplaner för campingändamål vann laga kraft 1985. I särskilda beslut 
upphävdes strandskyddet för hela planområdet för den södra campingen och för del 
av planområdet för den norra campingen (Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
1985-01-18 och 1985-01-25). Anledningen till att inte strandskyddet upphävdes i hela 
detaljplanen var att man ville ta hänsyn till landskapets känslighet, strandområdenas 
och höjdpartiets naturvärden, och trygga tillgängligheten för allmänheten. I och med 
att strandskyddet upphävdes i plan inarbetades dess intentioner i plan så att 
landskapets karaktär skulle behållas. 

Efter ny lagstiftning 1 juli 1994, ändrades strandskyddsbestämmelserna i dåvarande 
naturvårdslag att omfatta, förutom ett skydd för allemansrätten, ett skydd för växt- och 
djurlivet utmed stränderna. Förändringen innebar att ett generellt strandskydd om 100 
meter gäller, tillsammans med det utvidgade skyddssyftet för att skydda växt- och 
djurliv utmed alla stränder, såvida det inte är uppenbart att dessa saknar betydelse för 
växt och djurliv. För att precisera utsträckningen av detta nya generella strandskydd 
tog Länsstyrelsen kommunvisa specificerade beslut om var strandskyddet skulle gälla 
(Länsstyrelsen i Västra Götaland, 1999-06-18). För Tjörns kommun vann beslutet laga 
kraft 1999-07-01. Strandskyddsområdet varierar mellan 0 till 300 meter från 
strandlinjen både på land och i vatten längs kusten. För Almön är strandskyddet upp 
till 300 meter på både land och i vatten och de områden som upphävdes 1985 är 
fortfarande upphävda, se figur 13. 

Numera återfinns standskyddsbestämmelserna i miljöbalken (MB). I 7 kap. 18 g § MB 
anges att om strandskyddet har upphävts, för ett område med en bestämmelse i en 
detaljplan enligt plan- och bygglagen gäller strandskyddet åter om området upphör att 
omfattas av detaljplanen eller områdesbestämmelserna (Naturvårdsverket & Boverket, 
2009.) Det gäller också om detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en 
ny detaljplan.

För Almön har visserligen strandskyddet upphävts i och med detaljplaneläggningen 
av campingarna (1985), men i och med beslutet från 1999, är det enligt Länsstyrelsen 
(Länsstyrelsen, muntl. 2012-07-03) det senaste beslutet man ska utgå ifrån och det är 
det preciserade strandskyddet som ska gälla, oberoende om det är en ny detaljplan 
som ersätter en gammal plan eller om ett helt nytt område planeras. Enligt detta 
synsätt är det strandskyddet som finns utmärkt i figur 13 som gäller för närvarande 
och som nuvarande planläggning ska förhålla sig till. 
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3. Strandskydd

Syftet med strandskyddet

Land- och vattenområden som ligger inom 100 meters avstånd från strandlinjen 
omfattas som regel av strandskydd (MB 7 kap 13–18§§). Syftet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur 
och växter. 

Inom strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader eller ändra befintliga 
byggnader så att de kan användas till väsentligen annat ändamål. Man får inte heller 
utföra grävningsarbeten eller andra arbeten för att förbereda bebyggelse. Dessutom får 
man inte uppföra anläggningar eller anordningar som stänger ute allmänheten från ett 
område de tidigare haft tillträde till. Exempel på det senare är bryggor, flaggstänger, 
staket, bersåer, grillplatser, lekplatser och golfbanor. Man får inte vidta åtgärder som 
väsentligt kan försämra livsvillkoren för djur- eller växtarter, såsom att sprida gödsel, 
fälla träd eller gräva. Förbuden gäller inte för byggnader eller åtgärder som behövs för 
jordbruket, fisket eller skogsbruket. Bostäder är dock inte undantagna. 

Upphävande av strandskyddet i plan

Kommunen kan vid framtagande av nya detaljplaner genom en administrativ 
bestämmelse upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl och intresset av att ta 
området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset (Boverket 2009). 

Enligt 7 kap. 18 § c MB får endast de sex särskilda skäl som finns angivna i lagstiftningen 
beaktas vid upphävande. Det finns ytterligare särskilda skäl som får beaktas, men det 
är om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 7 
kap. 18 § d MB. De sex skäl som gäller i normalfallet är följande: 

Om området

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
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6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Om något av de särskilda skälen för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet är 
uppfyllt blir nästa steg att bedöma om djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt 
sätt och om allmänhetens tillgång till strandområden försämras (Naturvårdsverket & 
Boverket, 2009). Om de biologiska värdena eller allmänhetens tillgång till 
strandområden påverkas på ett oacceptabelt sätt får man inte upphäva strandskyddet.

Enligt 7 kapitlet 18 f § miljöbalken måste fri passage längs med stranden säkerställas i 
detaljplanen. Ett beslut om att upphäva strandskyddet i detaljplan ska inte omfatta den 
fria passagen. Strandskyddet finns alltså kvar i den del närmast stranden som avsätts 
som fri passage. Det är funktionen av den fria passagen som är det väsentliga, det vill 
säga att passagen ska vara och upplevas som tillräckligt bred för att människor inte ska 
avhålla sig från att vistas på platsen och passera. Den fria passagen bör normalt vara 
minst några tiotal meter (prop. 2008/9:119, s112).  Detta kan dock variera beroende av 
förhållandena på platsen, lokala förutsättningar, så som byggnadstraditioner och 
variationer i vattenstånd (Naturvårdsverket & Boverket, 2009). De omständigheter som 
ligger till grund för ett beslut om fri passage bör redovisas i detaljplanen, där den fria 
passagen beskrivs och visas både i text och på karta.

Inför ett upphävande av strandskyddet ska följande frågor behandlas (Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 2009):

• Vad säger översiktsplanen? 

• Är detaljplanen förenlig med strandskyddets syften? 

• Föreligger det särskilda skäl enligt 7 kapitlet 18 c – 18 d §§ miljöbalken för ett 
upphävande av strandskyddet?

• Hur kan allmänhetens tillgänglighet genom fri passage enligt 7 kapitlet 18 f § 
miljöbalken säkerställas på bästa sätt? 

Det är viktigt att ta ställning till var detaljplanen behöver ett upphävande och var 
strandskyddet bör finnas kvar. Som regel kan sägas att strandskyddet upphävs inom 
kvartersmark och gata som är allmän plats. Strandskyddet bör däremot ligga kvar på 
övrig allmän platsmark (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2009). 

Kommunen beslutar om upphävande av strandskyddet. Länsstyrelsen ska pröva 
kommunens beslut avseende en detaljplan om strandskyddet.  I de fall Länsstyrelsen 
kommer fram till att strandskyddet har upphävts i strid med gällande bestämmelser 
ska Länsstyrelsen upphäva kommunens antagandebeslut i dess helhet. Om kommunen 
medger det, får även beslutet upphävas i en viss del.
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En checklista har tagits fram om vad som bör tas upp i planbeskrivningen 
(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2009), se tabell 1. 

Tabell 1. Checklista för strandskydd i planbeskrivningen

Checklista för strandskydd i planbeskrivningen

En redovisning av berörda strandområdens värden (allemansrättslig tillgänglighet samt 
växt- och djurliv) ur strandskyddssynpunkt.

Överväganden om planutformning med hänsyn till strandskyddet.

Konsekvenserna av planen för den allemansrättsliga tillgängligheten samt livsvillkoren för djur- 
och växtlivet.

De särskilda skäl enligt 7 kapitlet 18 c – 18 d §§ miljöbalken som kommunen har bedömt 
föreligga för upphävandet samt motiven för detta.

Hur intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.

Motiven till avgränsningen av det område där strandskyddet föreslås upphävas.

I vilken mån fri passage längs stranden enligt 7 kapitlet 18 f § miljöbalken kan säkerställas.

Särskilda skäl

Vid upphävande av strandskyddet i plan kan endast de sex särskilda skälen som finns 
listade ovan användas. De särskilda skälen motiveras i plan samt hur tungt 
exploateringsintresset väger i förhållande till strandskyddsintresset. 

Eventuell påverkan i och med detaljplan för Almöstrand och Tjörns 

entré 

I aktuell plan tar nya bebyggelseområden mark i anspråk som idag är strandskyddad. 
Upphävande av strandskyddet kommer att behöva ske för kvartersmark och för nya 
vägar i de flesta av exploateringsområdena, vilket innebär att en del av strandskyddet 
permanent försvinner. Naturområden,  i planen kan ha fortsatt strandskydd. 

Områden med ”höga” och ”mycket höga naturvärden” (område 1 och 2, figur 13) kan 
påverkas negativt om exploatering sker inom dessa områden eller i dess absoluta 
närhet. Dessa områden är centrala att bevara och det är viktigt att dess värden 
bibehålls. Värdena inom områdena är de som har högst bevarandevärde och väger 
tyngst mot strandskyddets syften. I de övriga områdena med ”naturvärde” eller ”visst 
naturvärde” bedöms inte påverkan av exploatering vara lika allvarlig om man gör 
detta så skonsamt så möjligt och med så stor hänsyn till naturvärdena som möjligt. 

För område 7 och 10 med ”naturvärde” och ”visst naturvärde” på södra Almön finns 
det risk att naturvärdena går helt förlorade. Naturvärdena är kopplade till fuktiga 
miljöer och sannolikt behöver områdena fyllas ut, vilket påverkar hydrologin. Dessa 
områden är små och ligger inklämda mellan stranden och vägen. 
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De områden som har högst rekreationsvärde och används mest av närboende och 
besökare är områdena på norra och västra delen av Almön. På västra sidan omfattas 
områdena av strandskydd. Dessa områden är välbesökta med ett flertal stigar som 
förgrenar sig. Områdena sammanfaller till stor del med de naturmiljöer som har 
”höga” och ”mycket höga naturvärden”. Exploatering inom dessa områden kan 
påverka friluftslivets förutsättningar negativt.  

Det rörliga friluftslivet kan påverkas negativt av ny bebyggelse. Genom att 
hemfridszon uppstår runt bostadsbebyggelse kan människor som vistas i närheten av 
ny bebyggelse känna sig utestängda från områden som känns privata. Om Almöns 
karaktär väsentligt förändras kan värdena för rekreation och friluftsliv minska. Hur 
stor hemfridszon som kommer uppstå runt husen beror mycket på husens utformning 
och placering i landskapet. Faktorer som kan påverka är placering av fönster, 
utformning av terrasser, och om husens placeringar tar hänsyn till höga naturvärden 
och människors rörelsemönster i området. 

Exploateringsgraden kan i sig påverka strandskyddets syften negativt. En hög 
exploateringsgrad kan öka slitaget på områden med höga naturvärden och påverka 
friluftslivets förutsättningar genom att områdets karaktär riskerar att förändras. En 
hög exploateringsgrad ökar risken för att området ska upplevas som privatiserat. I de 
fall man väljer en hög exploateringsgrad ställs det högre krav på anpassningar och 
hänsynstaganden. 

I de norra delarna av Almön kan fri passage längs med stränderna garanteras. De 
södra exploateringsområdena ligger med väg på ena sidan och vatten på andra sidan. 
Den fria passagen riskerar att bli mycket smal och det kan vara risk att personer 
avhåller sig från områdena ifall passagen blir för smal och området upplevs som 
privatiserat.

Tre småbåtshamnar ligger idag som förslag till exploateringsområden. Två av dessa 
ligger helt inom strandskyddade områden. Det norra området ligger delvis utanför 
strandskyddat område men har höga naturvärden, med bottnar av ålgräs och tång. För 
detta område tar kommunen fram kompletterade marinbiologiska utredningar. Det 
andra förslaget på småbåtshamn ligger vid Almöns södra strand, i ett mycket känsligt 
område vid grundområdet mellan Almön och Saltholmarna. I detta område 
förekommer mycket viktiga ålgräsbottnar i en smal zon på ca 30 meter och mellan 1,5-5 
meters djup (Hydrogis 2012). Den mångformiga och arealmässigt omfattande grunda 
bottnen, belägen i direkt anslutning till djuprännan i öster, med mycket stort 
vattendjup på ca 35 meter är närmast unikt ur marinekologisk synpunkt. Längre ner i 
djuprännan trivs hummer. Sannolikt är området en viktig lokal för 
hummerreproduktion. Ur ett marinbiologiskt perspektiv bör all exploatering undvikas 
i detta område. En exploatering i området kan negativt påverka naturvärdena och 
strandskyddets syften. Det tredje småbåtshamnsförslaget ligger i lagunen på 
Myggenässidan av Almösund (vattenområdet utanför område 15, se figur 13). Där är 
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inte de marinbiologiska värdena lika höga. En exploatering inom området skulle 
kunna försämra situationen i och med att genomströmningen i lagunen är begränsad 
med endast en kanal under väg 160. 

4. Skötsel

Skötselplan och skötselarbete

Skötselarbete kan vara viktigt att jobba med i exploateringssammanhang som berör 
känslig natur. Samtidigt som bebyggelsen planeras på ett så miljövänligt sätt som 
möjligt kan även omgivningarna planeras så att de på bästa sätt kan gynna den 
biologiska mångfalden. Skötsel kan även öka attraktionskraften och rekreationsvärdet, 
bl.a. genom en rikare flora och mindre igenvuxna områden. Skötselplaner används 
mycket i arbete med naturreservat och tas fram för att styra skötseln så att den på bästa 
sätt kan gynna de arter och de naturmiljöer som ska skyddas. När bebyggelse planeras 
kan det vara ett sätt att skapa vackra omgivningar samtidigt som man skapar ett bra 
boende i attraktiva lägen. I och med byggnation kan naturmiljöer påverkas negativt 
och det är viktigt att inte byggnation sker på bekostnad av biologiska värden. 

På Almön saknas skötsel idag, med konsekvensen att de vackra strandängarna växer 
igen och det föreligger ett akut hot mot västkustrosen och andra hävdgynnade arter. 
För Tjörns kommun är västkustrosen en utpekad ansvarsart vilket innebär att den skall 
ges skydd och möjligheter för fortlevnad (bl.a. Tjörns kommun 2008).

En skötsel av de viktigaste och mest bevarandevärda naturmiljöerna kan avsevärt 
förbättra situationen för den biologiska mångfalden. För de naturmiljöer som påverkas 
av exploatering kan en skötselplan och genomförandet av denna vara en lämplig 
kompensationsåtgärd. Det är viktigt att se skötseln i ett sammanhang att se hela 
exploateringen som en helhet. Trots att en exploatering i sig ger förluster kan skötsel 
och rätt uppföljning ge förutsättningar så att det totalt sett gynnar den biologiska 
mångfalden. 

Man bör jobba i följande fyra steg och inbördes ordning (Göteborgs stad, 2009):

Skyddsåtgärd

1. Undvika negativ påverkan

2. Minimera negativ påverkan

Kompensationsåtgärd

3. Utjämna negativ påverkan genom att återskapa värdet i närområdet

4. Ersätta genom åtgärder på annan plats eller av annat värde
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Har man väl börjat arbeta med punkten kompensationsåtgärd inom en detaljplan kan 
en skötselplan vara ett åtgärdsalternativ. I fallet Almön kan en skötselplan och dess 
åtgärder alltså ersätta den negativa påverkan som sker genom exploatering i övriga 
områden med naturvärden.  

För att en skötselplan ska kunna fungera och räknas som en kompensationsåtgärd 
behövs ett arbete som rör sig över tid och som följs upp. Inom skötselarbete föreligger 
olika steg för just den typen av arbete, där man t.ex. pratar om ”bevarandemål”, 
”engångsåtgärder” och ”underhållsåtgärder”. Vidare görs olika typer av uppföljningar.

För att kunna utforma en fungerande skötselplan skall det först och främst väljas ut ett 
eller flera skötselområden där man kan utföra skötsel och andra åtgärder men inte 
exploatera. Själva skötselutförandet ska ske av sakkunniga och uppföljningen bör ske 
av en eller fler naturmiljöexperter. Dessutom kan insatser för att informera 
allmänheten vara nödvändiga. Här informerar man t.ex. genom skyltning om varför 
man utför arbetet och vilka mål man har, samt varför det ser ut som det gör.

För att skötseln långsiktigt ska fungera bör det knytas upp juridiskt så att det blir 
tydligt vem som ansvarar för skötseln och följer upp att skötseln fungerar. Det är 
viktigt att skötseln verkligen förstärker naturvärdena och ökar attraktionskraften i 
området. 

Vilka områden bör ingå i skötselplan

Urvalet av områden som är lämpliga för skötsel och som idag har störst behov av 
skötsel och på lång sikt kan förbli mycket värdefulla är norra delen av Almön samt ett 
mindre område i sydväst, se figur 14. Dessa områden är, förutom att de innehåller 
områdets högsta naturvärden, relativt opåverkade av mänsklig aktivitet och mest 
lämpliga för skötsel med tanke på naturvärden och friluftsliv.  Ett arbete inom dessa 
områden skulle inte bara förstärka och gynna naturvärden utan även öka det 
rekreativa värdet. I övriga exploateringsområden gäller fortfarande de fyra stegen 
ovan, främst steg 1 och 2. 

Vilka åtgärder kan bli aktuella

De föreslagna skötselområdenas största problem är att de växer igen. De hävdgynnade 
och solkrävande arterna minskar sakta men säkert och kommer troligen att försvinna 
om ingen skötsel kommer till stånd. En underhållsåtgärd i dessa områden kan vara 
bete och/eller bortröjning av buskar i olika intervall. En engångsåtgärd för dessa 
områden kan vara att ringbarka träd för att öka insläppet av ljus allt eftersom de 
ringbarkade träden dör. 

För att kunna följa upp skötselns effekt behöver bevarandemål sättas. Ett sådant kan 
vara att antalet naturintressanta arter, som t.ex. signalarter eller rödlistade arter, inte får 
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minska men självklart gärna öka. För att kunna redovisa ett sådant mål behövs 
uppföljning, t.ex. i form av inventeringar. 

Inom ett skötselområde jobbar man ofta med olika typer av delområden. Ett sådant 
delområde skulle kunna vara ett område med högt antal buskar av västkustros, som 
behöver stora insatser (t.ex. röjning och ökat ljusinsläpp) för att kunna fortleva.

I bilaga 1 finns ett exempel på hur en skötselplan för ett delområde kan se ut.

5. Hänsyn och åtgärder
En exploatering kommer att innebära negativ påverkan i områden som har klassats 
som naturvärdesintressanta. I alla naturvärdesklassade naturmiljöer bör man undvika 
att exploatera så långt det går och efter ett eventuellt beslut om att det skall bebyggas 
bör denna påverkan minimeras så långt det går. I naturmiljöer klassade till 
”naturvärde” och ”visst naturvärde” bör intrång endast göras om stor hänsyn tas och 
åtgärder görs. I högre klassade naturmiljöer bör inträng helt undvikas.

I tabell 2 följer rekommendationer för vidare arbete i områden utanför föreslagen 
skötselplan. I denna rekommendation förekommer hänsyn och åtgärder som rimligen 
bör vidtas vid en eventuell exploatering av klassade områden.

En del naturvärden kan inte bevaras med hänsyn och åtgärder, utan försvinner vid en 
exploatering. Detta kan röra sig om äldre eller gamla träd som måste avverkas eller 
utfyllnad av blöta områden. 

Som utvecklingsplanerna ser ut idag riskerar t.ex. område 7 och 10, se figur 14 att helt 
förändras i och med att det är små områden precis vid vattnet där marken är fuktig. 
Naturvärdena inom områdena bevaras bäst om hydrologin och de fuktiga miljöerna 
inte påverkas. Detta kan leda till att naturvärdena inom dessa områden går förlorade.  
Vid exploatering där naturvärden inte går att bevara genom hänsyn bör 
kompensationsåtgärder utföras.
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samtliga inventeringar på land ihop med områden föreslagna för exploatering. 



Tabell 2. Rekommendationer för vidare arbete i områden med naturvärden enligt inventering (figur 14), 
utanför föreslagna skötselområden. Med naturintressanta träd menas grövre och äldre träd, med olika 
naturvärden som död ved, platt krona m.m. 

Område Klass Viktigaste naturvärden Hänsyn/åtgärder

3 Naturvärde Intressant flora, äldre träd, 
blommande buskar

Område finns utanför planerad exploatering och 
hänsyn och åtgärder bör ej behövas.

4 Naturvärde Kuperat terräng, äldre 
träd, död ved, 
mikrohabitat, födosök av 
hackspett, vedlevande 
insekter

Undvik att förändra terrängen.

Spara äldre träd främst tall och löv.

Lämna död ved och eventuella, nedtagna träd i 
närområdet.

Lämna stengärdsgård i norr orörd.

Var observant på västkustros längst i norr

6 Naturvärde Gamla tallar, vedlevande 
insekter, födosök av 
hackspett

Undvik att ta bort gamla tallar.

Lämna död ved och eventuella nedtagna träd i 
närområdet

7 Naturvärde Död ved, äldre lövträd, 
blöt miljö

Lämna död ved i området

Spara äldre och naturintressanta träd

Undvik att påverka den blöta miljön

9 Visst 
naturvärde

Gamla tallar och björkar, 
död ved

Undvik att ta bort gamla tallar och björkar

Lämna död ved och eventuella nedtagna träd i 
närområdet

Var observant på västkustros längst i söder

10 Visst 
naturvärde

Äldre lövträd, blöt miljö, 
död ved

Spara äldre och naturintressanta träd

Undvik att påverka den blöta miljön

Lämna död ved i området

Var observant på västkustros längst i norr

11 Visst 
naturvärde

Gamla tallar, vedlevande 
insekter

Undvik att ta bort gamla tallar

Lämna död ved och eventuella nedtagna träd i 
närområdet

Var observant på västkustros i sydväst

13 Särskilda 
hänsyn

Stengärdsgårdens 
biologiska värde

Undvik att ta bort stengärdsgården

Öppna upp runt stengärdsgården genom röjning

14 Särskilda 
hänsyn

Stengärdsgårdens 
biologiska värde

Undvik att ta bort stengärdsgården

Öppna upp runt stensgärdsgården genom röjning

15 Naturvärde Död ved, äldre lövträd, 
hydrologin

Lämna död ved i området

Spara äldre och naturintressanta träd

Undvik att påverka den blöta miljön och 
vattendraget

Undvik att ta bort stengärdsgården
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6. Rekommendationer

Hur kan friluftslivets intressen tryggas och naturvärdena bevaras 

Undanta områden med höga natur- och rekreationsvärden från exploatering och höj 
värdet på dessa genom naturvårdsanpassad skötsel enligt skötselplan. (kap 2, 3 och 4)

De områden som i naturvärdesinventeringen har höga och mycket höga naturvärden 
och som samtidigt har höga rekreationsvärden bör helt undantas exploatering. Ett 
sammanhängande naturområde i nordvästra Almön och ett mindre område vid Tjörns 
entre bör skötas så att inte värdena på lång sikt går förlorade. Detta skulle vara ett sätt 
att stärka strandskyddets värden i de områden som är mest betydelsefulla, både för 
naturvärdena och för friluftslivets intressen. 

Vidta tillräcklig hänsyn och lämpliga åtgärder (kap 5)

I de övriga områdena som exploateras bör man ta så stor hänsyn som möjligt till 
naturvärdena och de rekreativa värdena.

Värdera de naturvärden som kan gå förlorade (kap 3) 

För de naturområden som riskerar att gå helt förlorade i söder bör en bedömning göras 
om områdena påverkas på ett oacceptabelt sätt. I alla områden som omfattas av 
strandskydd bör en värdering göras om tillräcklig hänsyn och föreslagna åtgärder kan 
vidtas.

Kompensera naturvärden som går förlorade (kap 4 och 5)

Vid exploatering där naturvärden inte går att bevara bör kompensationsåtgärder 
utföras. 

Undanta områden med höga marinbiologiska värden (kap 2 och 3)

En exploatering i området för utveckling av småbåtshamn i norr bör i möjligaste mån 
undvikas. Alternativa lokaliseringar bör utredas närmare. Om möjligt bör 
småbåtshamnen utvecklas norrut på Tjörnsidan   De höga marinbiologiska värdena 
kommer att utredas ytterligare och resultatet av det arbetet kommer att ge riktlinjer till 
den fortsatta planeringen. 

Man bör helt undvika utfyllnader i grundområdet mellan Saltholmarna och Almön. 
Dessa områden är unika marinbiologiska miljöer som kan påverkas negativt av 
åtgärden. 

Förbättra vattengenomströmningen i lagunen (kap 2 och 3)

Exploatering i lagunen genom småbåtshamn och utfyllnad bör endast bli aktuell om 
man samtidigt kan förbättra vattengenomströmningen i lagunen.

Värdera exploateringsgraden (kap 3)
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Man bör noga överväga hur stor exploatering Almön tål utifrån både de rekreativa 
värdena och naturvärdena. En hög exploateringsgrad kräver mer precision i 
planeringen. Detta kan göras med bestämmelser i detaljplan, gestaltningsprogram och 
genom att undanta och sköta de mest känsliga områdena.

Ta fram ett gestaltningsprogram (kap 3)

Parallellt med planuppdraget tas ett gestaltningsprogram fram. Genom att ta fram en 
gestaltning som harmonierar med landskapet kan de negativa konsekvenserna minska 
för hur området upplevs. En sådan plan kan styra kvartersmark till mindre värdefulla 
områden och i vissa lägen detaljreglera byggnaders höjd, storleken på terrasser, 
placering av fönster, samt göra anpassningar och skapa förutsättningar så att personer 
som bor i området och allmänheten kan känna sig bekväma inom samma område. 
Runt viktiga stigar bör det finnas ett skyddsavstånd till hus så att man kan använda 
stigen utan att man känner att den kommer i konflikt med någon hemfridszon. 

Minimera områden för kvartersmark (kap 3)

Genom att utforma bebyggelsen, så att upphävande av strandskyddet sker på en så 
liten del av planområdet som möjligt, minskar den permanenta påverkan på 
strandskyddets syften. Om så stora delar som möjligt av planområdet kan bevaras, 
genom att den utgör natur i plan, ökar förutsättningarna för att exploateringen inte ska 
påverka strandskyddets syften på ett oacceptabelt sätt.

Säkerställ fri passage för rörligt friluftsliv (kap 3)

Fri passage för rörligt friluftsliv bör detaljstuderas i de södra utredningsområdena. Det 
behövs skyddsavstånd till vägarna och fri passage mellan vattnet och bebyggelsen.

7 MKB- Process och fortsatt arbete

Avgränsingssamråd

Den 11 maj hölls ett avgränsingssamråd för omfattningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen med Länsstyrelsen, enligt 6 kap13 § andra stycket MB. 
Under samrådet togs två av de viktigaste knäckfrågorna upp, (1) upphävande av 
strandskyddet i stora delar av planområdet och (2) utbyggnad av befintliga och nya 
småbåtshamnar (minnesanteckningar. 

För upphävande av strandskydd angav Länsstyrelsen att prövningen av detta ärende 
kommer vara ett pilotfall när denna typ av tätortsutveckling prövas som ett angeläget 
allmänt intresse mot de särskilda skälen i lagstiftningen. Kommunen redogjorde för 
tankarna om att en eventuell skötsel av de viktigaste områdena kunde vara ett sätt att 
höja natur- och rekreationsvärden där de redan idag är som störst. Viktiga aspekter 
angående strandskyddsfrågan är enligt Länsstyrelsen hur kommunen bygger, 
exempelvis hur hänsyn tas till områden med höga natur- och rekreationsvärden, hur 
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yteffektivt, vilka upplåtelseformer, hur bebyggelsen kommer att harmoniera med 
landskapet och uppfattas av besökande och hur tillgängligheten blir för allmänheten 
efter exploatering. Allt detta måste tydligt redovisas i planhandlingarna och det 
särskilda skälet måste vara väl motiverat. 

För utveckling av småbåtshamnarna ansåg Länsstyrelsen att alla de tre föreslagna 
utvecklingsområdena (i exploateringsförslaget daterat 2012-05-08) var olämpliga. Som 
grund för detta angav Länsstyrelsen behov av muddring och att områdena kommer i 
konflikt med ålgräsängar och musselbank. Om man behöver utöka småbåtshamnen 
utöver det som finns idag, skulle det mest lämpliga vara att utöka norrut på den 
västliga sidan av marinan genom att flytta vågbrytaren norrut. Men innan detta kan 
ske, bör en naturvärdesundersökning av området göras.

Rekommendationer i Marinbiologisk undersökning

En uppdatering har gjorts av den marinbiologiska undersökningen, daterad 
2012-10-17. I den rapporten har tydligare rekommendationer för de fortsatta arbetet 
med vattnen runt Almösund utarbetats. Dessa sammanfattas kort: 

Grundområdet mellan saltholmarna och almön

All byggnation i själva grundområdet bör undvikas och skonas från motorbåttrafik. 
Utöver det bedömdes anläggande av strandpromenad på pålar utmed strandkanten 
möjlig. Det bedöms även möjligt att anlägga flytbryggor öster om färjeläget, där djupet 
överskrider 4 meter (nedanför ålgräsets utbredning närmare sundet).

Lagunen vid Almösund

Lagunen, som i nuläget har ett förhållandevis lågt värde, har emellertid god potential 
för att kunna bli en grundbottenmiljö med högt marinekologiskt värde om förbättrad 
vattengenomströmning genomförs. Området är ett grundområde som kan utveckla en 
miljö som liknar grundområdet mellan Saltholmarna och Almön.

Av samtliga föreslagna hamnanläggningar  medför ett i anspråktagande av lagunen 
minst negativ påverkan på den marina miljön (exploateringsförslag 2012-05-08). Det 
bedöms dock finnas en ännu bättre lokalisering utanför planområdet i norra delen av 
befintlig småbåtshamn genom att befintlig vågbrytare på Tjörnsidan flyttas längre mot 
norr. 

Utfyllnadsarbeten och muddring i samband med anläggandet av småbåtshamn kan 
utformas på ett sätt så att det gynnar den marina miljön. 
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Småbåtshamnen i Almösund

Om en utbyggnad av hamnen skall genomföras, rekommenderas detta ske i norra 
delen genom att befintlig vågbrytare på Tjörnsidan flyttas längre mot norr. Här 
förefaller vattendjupet vara tillräckligt för anläggande av flytbryggor. Kompletterande 
undersökningar i detta område måste då genomföras.

Grundområdet vid nordöstra Almösund

Grundområdet vid nordöstra Almösund med blåmusselbank, hjärtmusslor och ålgräs 
hyser höga värden och bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Skall en utbyggnad med bryggor ändå ske måste nyttan med fler båtplatser vägas mot 
förlusten av den höga och värdefulla biologiska produktionen i de grunda områden 
som tas i anspråk och då sett i ett längre perspektiv. Här föreligger i så fall stora krav 
på ekologisk hållbara kompensationsåtgärder samt mer ingående utredningar. 

Exempel på kompensationsåtgärd kan vara att man vid muddring i ålgräsförande 
sediment, deponerar dessa på lämplig plats för att skapa nya ålgräsmiljöer, där sådana 
inte fanns tidigare. 

Lokalisering och alternativ

Den bästa lokaliseringen för en utökning av småbåtshamn i Almösund bedöms ligga 
utanför planområdet norr om befintlig hamn på Tjörnsidan. 

Inom planområdet är Lagunen den mest lämpade platsen (exploateringsförslag 
2012-05-08). Lars-Harry har därför föreslagit att istället för att använda grundområdet i 
Almösund utöka området för småbåtshamn i Lagunen. 

Anpassningar 

Samtliga utredningsmaterial har sedan vägts samman och ett nytt exploateringsförslag 
har tagits fram, daterad 2012-10-18 . I det nya förslaget har justeringar gjorts och flera 
exploateringsområden anpassats till rekommendationerna i kap 6  och ytterligare 
rekommendationer som den uppdaterade marinbiologiska undersökningen. 

De rekommendationer som kvarstår efter den nya exploateringskartan sammanfattas i 
bilaga 3 tillsammans med det nya exploteringsförslaget. Dessa rekommendationer bör 
tas hänsyn till vidare i planeringen. 
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Bilaga 1 

Exempel en skötselplan för ett delområde

S k ö t s e l o m r å d e  2

Skötselområdets areal (ha): 1,6

Naturtyper :

Naturtyp Areal år 2012 (ha) Målarea (ha)

Träd- buskbärande gräsmark 0,8 0,8

Natura 2000- naturtyper:

Natura 2000 naturtyp Areal år 2012 (ha) Målarea (ha)

6510 0,4 0,7

Beskrivning:

F.d. betesmark med rik flora. Större delen är klassad som Natura 2000-naturtypen 6510. 
Här finns arter som till exempel brudborste, darrgräs, gullviva, jungfrulin, skallror, 
slåttergubbe, smörbollar, svinrot, liten blåklocka, prästkrage, vildlin, ängsvädd och 
späd ögontröst. I västra Sverige växer späd ögontröst endast i slåtterängar och är 
därmed mycket sällsynt i Göteborgs län. Det glesa trädskiktet består av bland annat al, 
alm, björk, ek och rönn. I buskskiktet finns hassel samt ett fåtal enbuskar.

Bevarandemål:

Arealen betesmark ska vara minst 0,8 varav minst 0,7 ha ska hålla 6510-klass. Hela 
skötselområdet ska vara välhävdat med bete. Betesmarken skall ha ett mycket glest 
trädskikt med jämnt fördelade grupper av buskar. Bärande träd och buskar såsom 
hassel, apel, rönn, oxel och hägg sparas. Den totala krontäckningen ska vara cirka 10 %. 
Arter som missgynnas av bete (t.ex. hundkex, brännässla, åkertistel, krusskräppa, 
örnbräken, samt blommande exemplar av grenrör, hundäxing och hässlebrodd) får 
endast förekomma i liten mängd och inte öka. Arter som är typiska för betesmarker 
som till exempel brudborste, darrgräs, gullviva, jungfrulin, skallror, slåttergubbe, 
smörbollar, svinrot, liten blåklocka, prästkrage, vildlin och ängsvädd, ska finnas i stor 
mängd och inte minska. Den skyddsvärda arten späd ögontröst ska inte minska i antal.
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Engångsåtgärder:

Ringbarka alar och övriga lövträd till 50%

Underhållsåtgärder:

Årligt bete. Mossräfsning kan provas i anslutning till den plats där den späda 
ögontrösten växer. Försiktig bränning kan också utföras på delar av betesmarken för 
att gynna späd ögontröst och andra skyddsvärda arter. Slåtter ska utföras årligen 
någon gång under sista halvan av juli eller första halvan av augusti. Efter slåttern skall 
höet ligga kvar några dagar för att hinna släppa sina frön. Höet samlas därefter ihop 
och transporteras bort från området. Efter slåttern ska ängen efterbetas. Ej önskvärt 
buskage som slån skall vart tredje år röjas för att gynna floran.

 Strandnära natur- och rekreationsområden på Almön, Förstudie skötselplan
 

32



Bilaga 2 

Karta med all information sammanställd
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Bilaga 3

Rekommendationer efter ny exploateringsförslag, daterad 2012-10-18 

Skapa naturvårdsanpassad skötsel enligt skötselplan på de områden som föreslagits 
(kap 2, 3 och 4)

Ett sammanhängande naturområde i nordvästra Almön och ett mindre område vid 
Tjörns entre bör skötas så att inte värdena på lång sikt går förlorade. En skötselplan bör 
tas fram för dessa områden.  Detta skulle vara ett sätt att stärka strandskyddets värden 
i de områden som är mest betydelsefulla, både för naturvärdena och för friluftslivets 
intressen. 

Vidta tillräcklig hänsyn och lämpliga åtgärder (kap 5)

I de övriga områdena på land som exploateras bör man ta så stor hänsyn som möjligt 
till naturvärdena och de rekreativa värdena (se tabell 2 i denna rapport)

Värdera de naturvärden som kan gå förlorade (kap 3) 

För de naturområden på land som riskerar att gå helt förlorade i söder bör en 
bedömning göras om områdena påverkas på ett oacceptabelt sätt. I alla områden som 
omfattas av strandskydd bör en värdering göras om tillräcklig hänsyn och föreslagna 
åtgärder kan vidtas.

Kompensera naturvärden som går förlorade (kap 4, 5 och 7)

Vid exploatering där naturvärden inte går att bevara bör kompensationsåtgärder 
utföras. 

Undanta områden med höga marinbiologiska värden (kap 2, 3 och 7)

En exploatering i området för utveckling av småbåtshamn i norr på Almösidan bör i 
möjligaste mån undvikas. Här bör alternativa placeringar vidare utredas. 

Förbättra vattengenomströmningen i lagunen (kap 2, 3 och 7)

Exploatering i lagunen genom småbåtshamn och utfyllnad bör endast bli aktuell om 
man samtidigt kan förbättra vattengenomströmningen i lagunen.

Värdera exploateringsgraden (kap 3 och 7)

Man bör noga överväga hur stor exploatering Almön tål utifrån både de rekreativa 
värdena och naturvärdena på både land och vatten. En hög exploateringsgrad kräver 
mer precision i planeringen. Detta kan göras med bestämmelser i detaljplan, 
gestaltningsprogram och genom att undanta och sköta de mest känsliga områdena. 
Områdena för småbåtshamn bör utredas ytterligare och exploateringsytorna anpassas. 
Det utökande utredningsområdet i Lagunen har föreslagits som ett alternativ till att 
exploatera grundområdet vid nordöstra Almösund. De olika alternativen bör jämföras 

 Strandnära natur- och rekreationsområden på Almön, Förstudie skötselplan
 

35



 Strandnära natur- och rekreationsområden på Almön, Förstudie skötselplan
 

36
DETALJPLAN FÖR ALMÖN OCH TJÖRNS ENTRÉ
Exploateringsförslag som föreslås prövas genom detaljplan 
2012-05-08 rev 2012-10-18 
Skala 1:5000 (A3)
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     Figur 1 Exploateringsområden för Almön, Almösund och Tjörns entré, daterad 2012-05-18.



med behovet av utökning av hamnanläggningar på hela Tjörn.

Ta fram ett gestaltningsprogram (kap 3)

Parallellt med planuppdraget tas ett gestaltningsprogram fram. Genom att ta fram en 
gestaltning som harmonierar med landskapet kan de negativa konsekvenserna minska 
för hur området upplevs. En sådan plan kan styra kvartersmark till mindre värdefulla 
områden och i vissa lägen detaljreglera byggnaders höjd, storleken på terrasser, 
placering av fönster, samt göra anpassningar och skapa förutsättningar så att personer 
som bor i området och allmänheten kan känna sig bekväma inom samma område. 
Runt viktiga stigar bör det finnas ett skyddsavstånd till hus så att man kan använda 
stigen utan att man känner att den kommer i konflikt med någon hemfridszon. 

Minimera områden för kvartersmark (kap 3)

Genom att utforma bebyggelsen, så att upphävande av strandskyddet sker på en så 
liten del av planområdet som möjligt, minskar den permanenta påverkan på 
strandskyddets syften. Om så stora delar som möjligt av planområdet kan bevaras, 
genom att den utgör natur i plan, ökar förutsättningarna för att exploateringen inte ska 
påverka strandskyddets syften på ett oacceptabelt sätt.

Säkerställ fri passage för rörligt friluftsliv (kap 3)

Fri passage för rörligt friluftsliv bör detaljstuderas i de södra utredningsområdena. Det 
behövs skyddsavstånd till vägarna och fri passage mellan vattnet och bebyggelsen.
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Calluna AB
Linköpings Slott 582 28 Linköping
www.calluna.se, info@calluna.se

Telefon: 013-12 25 75. Fax: 013-12 65 95
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