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1 INLEDNING

1.1 SYFTE

Denna undersökning är framtagen på uppdrag av Calluna AB för att belysa de marina botten-
samhällenas utbredning och status i samband med förslag till ny detaljplan för Myggenäs i Tjörns
kommun. Materialet skall utgöra underlag för en miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan- och
bygglagen (PBL).

1.2 METOD

Undersökning av bottnarnas status med avseende på marin bottenflora och fauna har gjorts med
en s k fjärrmanövrerad miniROV-farkost (Remotely Operated Vehicle). Denna är försedd med
dubbla videokameror, reglerbar belysning, kompass, djupmätare, manipulator, roterande sonar
och undervattenspositioneringssystem. ROV-farkosten kan operera ner till maximalt 300 m djup
och manövreras från en ytenhet antingen via en 185 m lång kombination av en flytneutral kabel
och två sjunkande kablar. Undervattensbilder i rapporten har uttagits från videofilm, vilket med-
ger viss begränsad upplösning. Fältarbetet utfördes 2011-11-14. ROV-farkosten har opererats
från HydroGIS ABs trailertransporterade båt försedd med Simrads navigationscentral (d-GPS)
och ekolodsplotter. Båten kördes in så långt som möjligt i grundområdena och uppankrades (ca
0,5 m djup), varifrån ROVns aktionsradie utnyttjades för att inspektera bottnarna.

Flygbilder är tagna under juni-september år 2008-2011.

INLEDNING

Fig 1 ROV-farkosten med kontrollsystem
och kabelhantering i samband med
operation från land.
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Undersökningen med ROVn är utförd i november, vilket innebär att den ligger utanför vegetations-
säsongen, där många organismer gått i vila inför vintern, t ex så brukar ålgräset reduceras till 60%
av populationstätheten under sommarsäsongen. Om undersökningen utförts inom vegetation-
sperioden så hade sannolikt fler arter och individer av både flora och fauna registrerats. Skillna-
den i vegetationens utveckling under sommarsäsongen syns tydligt beträffande lagunens före-
komst av fintrådiga alger i fig 25 jämfört med fig 26. Undersökta områden redovisas i Bilaga 7.
Alternativa platser utanför planområdet har inom ramen för detta uppdrag inte kunnat utredas.

2 OMRÅDESBESKRIVNING

Undersökningsområdet är beläget vid nordöstra Tjörn och Almön. Väg 160, som förbinder
Tjörn med fastlandet, samt vägen till Almön delar vattenområdet i en lagun med småbåtshamn i
norr och ett mer omfattande grundområde i söder mot Saltholmarna och Höviksnäs. Under de
båda vägarna finns en kulvert som medger viss vattengenomströmning.

På Almön finns två campinganläggningar och restaurangverksamhet. I väster ligger Myggenäs
samhällsbebyggelse.

OMRÅDESBESKRIVNING

Fig 2. Översikt av Myggenäs-Almön med markering för ungefärligt undersökt område i vatten.
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2.1 STRÖMMAR

I fjordsystemet innanför Tjörn och Orust är vattnet skiktat med ett mindre salt ytvatten mellan 0
och ca 15 m djup samt ett tungt saltare vatten därunder ner till bottnen. Ytvattenströmmen har i
regel en motsatt riktning än strömmen i bottenvattnet och är dessutom betydligt kraftigare. Ström-
marna genereras av vindar, tidvatten, skillnader i atmosfärstryck samt utflödet från Östersjön
(den Baltiska ytströmmen). Då den sistnämnda i regel är nordgående utmed svenska västkusten,
blir också strömmen i fjordsystemet oftast nordgående. Vindgenererad nordgående ström sker
vid sydliga och västliga vindar medan nordliga och ostliga vindar ger sydgående ström i fjord-
systemet.

OMRÅDESBESKRIVNING

I fig 3 ovan redovisas förhållandena med nordgående ytström i fjordsystemet och hur denna
påverkar strömmen i grundområdet och genom Almösund. I bukten på norra Almön samt i
grundområdet norr om Saltholmarna bildas en vid dessa förhållanden moturs strömvirvlar.

Vid sydgående ytström i fjordsystemet blir förhållandena rakt motsatta.

Då vattendjupet är betydligt mindre än språngskiktsdjupet (ca 15 m) finns inget saltare botten-
vatten i Almösund med angränsande grundområden. Det innebär att dessa områden enbart på-
verkas av ytströmmarna.

Fig 3. Djupförhållanden med strömfördelning vid nordgående ström i fjordsystemet samt markering för
uppankringslägen  för undersökningar med ROV-farkosten.
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3 MARINA BOTTENFÖRHÅLLANDEN

3.1 BESKRIVNING AV MARINA DELOMRÅDEN

Nedan följer en områdesvis beskrivning av bottnarnas karaktär, flora och synlig fauna samt en
bedömning av deras marinekologiska värde.

Med ledning av jordartskartan i fig 4 (referens 3) framgår tydligt att de jordarterna kring aktuella
vattenområden är tämligen grovkorniga med sand, grus och morän, vilka således också måste
utgöra ursprungliga sedimenten på bottnarna. Sådana sediment höjer också kvaliteten på bott-
narna och gynnar en mångformigare och rikare fauna, viket kan vara en förklaring till de värden
som förekommer inom områdets grunda delar.

3.1.1 Grundområdet mellan Saltholmarna och Almön

Omfattande och sammanhängande grunda områden börjar norr om Höviksnäs småbåtshamn
och sträcker sig norr ut mellan Tjörn och Saltholmarna. Stora delar av bottnarna med djup
mellan 1 och ca 5 meter hyser ålgräsbestånd Zostera marina och är därför mycket värdefulla.

Det stora och plana grundområde med ett vattendjup på 0,5-1 meter som karakteriserar bott-
narna mellan södra Almön och norra Saltholmarna, bildar en kontinuitet till nämnda grunda bott-
nar.

MARIN FLORA OCH FAUNA

Fig 4. Jordartskarta från referens 3.
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MARIN FLORA OCH FAUNA

Fig 5 och 6. Överst: Saltholmarnas södra delar med Höviksnäsviken i bakgrunden. Nederst Norra delen av samma
område med grundområdet mellan Saltholmarna och Almön i förgrunden.
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Fig 7 och 8. Överst: Grundområdet mellan Saltholmarna och Almön från söder. Under Samma område från norr.
Pilen visa rännan med dess uppgrundning. Bilderna är tagna vid olika tider på sommaren.

Sågtång

MARIN FLORA OCH FAUNA
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Väster om Saltholmarna löper en svag ränna mot norr (se fig 7 och 8). Rännan har fått en
uppgrundning i det läge där en sjöförlagd vattenledning (fig 21) går genom området, varvid en
mindre djupsvacka bildats i norr (fig 8).

I östra delen övergår bottnen i en jämn och brant sluttning ner till 36 m djup, dvs den västra av de
båda djuprännorna som omger Brattön. I sluttningskrönet och rakt norr om Saltholmarna före-
kommer ålgräs Zostera marina i en smal ca 30 m bred zon mellan 1,5-5 m djup. Under 5
meters djup består bottnen av sediment ner till djuprännans botten.

Mot grundare delar övergår ålgräset successivt i en blandvegetation med sågtång Fucus serratus,
som mot väster och norr blir mycket tät och bildar stora sammanhängande rena bestånd (fig 7
och 10). Mindre plantor av både såg- och blåstång Fucus vesiculosus sitter också fästade på
mindre stenar och skal, som ligger utspridda på stora delar av den grunda bottnen (fig 10, 11 och
15).

Stora bottenytor är utan högre vegetation, men hyser beläggningar med bentiska kiselalger, som
framför allt på våren färgar ytsedimentet ljusbrunt (fig 9). Kiselalgerna bildar värdefull basföda
för ett stort antal mindre djur och snäckor. Under vissa år förekommer även fintrådiga grön- och
brunalger av samma typ som i lagunen vid Almösund, men i betydligt mindre mängder jämfört
med denna.

Området med grundare djup än ca 1 m har mycket stor potential för utveckling av värdefulla
bestånd med natingarter Ruppia spp. och Zannichellia palustris. Enstaka plantor har observe-
rats (se fig 18).

På en knapp meters djup är sedimentet ljust grått, vilket tyder på god syresättning. Sandmask
Arenicola marina (fig 12) och strandsnäckor Litorina litorea (19) är vanliga. Här och var
ligger ett stort antal små klungor med blåmusslor Mytilus edulis (fig 17, 19, 20 och 23) eller
enstaka spridda stenar (fig 13 och 14). På de sistnämnda växer en tämligen artrik algflora med
exempelvis rödalgerna Chondrus crispus (fig 14 och 16), Ceramium rubrum, Polysiphonia
nigrescens, Furcellaria lumbricalis, Dumontia incrassata (fig 23) och Laurentia pinnatifida.

I denna miljö trivs stora mängder med pungräkor Praunus flexuosa och tångräkor Palaemon
elegans (se Bilaga 2), vilka båda utgör värdefull fiskföda.

Övrig observerad fauna är strandkrabba Carcinus maenas, spindelkrabba Macropodia rost-
rata tångloppor Gammarus sp. och eremitkräftor Eupagurus bernhardus. Vid tidigare utförda
fallfälleprov i grundområdet har också småhumrar fångats (se Bilaga 2).

Observerad fiskfauna i samband med fältundersökningen med ROV-farkost bestod uteslutande
i tämligen riklig förekomst med sand- eller lerstubb Pomatoschistus spp.

Grundbottentypen har en stor och sammanhängande utbredning och omfattar i stort sett hela
arkipelagen kring Saltholmarna.

MARIN FLORA OCH FAUNA
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Fig 25 och 26. Flygfoto över lagunen på sommaren (överst) och på våren (nederst).

MARIN FLORA OCH FAUNA
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3.1.2 Lagunen vid Almösund

Lagunen (fig 25 och 26) har i nuläget en begränsad vattenomsättning då denna sker, dels genom
den kulvert som går genom vägbankarna i söder, dels genom det hopträngda sundet mot småbåts-
hamnen i norr. I dessa delar är vattenströmmen tillräckligt stark för att skapa viss erosion i
bottensedimentet så att snäck- och musselskal blottas (fig 17 och 18).

Vattendjupet i norra delen vid gångbron är ca 1,5-2 meter (fig 35). Övriga och dominerande
bottnar i lagunen är dock mycket grunda med lösa gyttjiga sediment där metangas och illaluk-
tande svavelväte ofta bildas. Den inneslutna lagunen präglas ofta av massförekomst med fin-
trådiga alger (se fig 25 och Bilaga 3) som brukar uppträda någon gång under sommarmåna-
derna. De alger som dominerar är brunslick Pilayella litoralis, fingreniga former av tarmtång
Enteromorpha spp. samt ibland också grönslick Cladophora flexuosa. När algmassorna skall
brytas ner uppstår syrebrist närmast bottenskiktet och svarta sulfider bildas i sedimentet. Lagun-
ens benägenhet att lätt drabbas av massförekomst med fintrådiga alger gör att den tillhör en liten
grupp med likande vikar längs Bohuskusten. I Orust-Tjörn-området är det Almösund och Slupe-
kilen vid Lavön. I Sotenäs kommun Sandviken och i Tanum-Strömstads kommuner är det de
flesta vikarna i grunda områden inomskärs. Fördelningen med röda markeringar i Bilaga 3 visar
tydligt på dessa algförande vikar och sund.

Emellertid är det inte under hela sommarsäsongen som de fintrådiga algerna förekommer. Sär-
skilt på våren och försommaren ligger större delen av sedimenten i lagunen blottade utan annan
vegetation än ljust bruna kiselalger (se fig 26). Även när algmassor förekommer finns ytor med
friliggande sediment (se fig 25).

Faunan i viken, när den är täckt med alger, är artfattig och domineras av röda mygglarver
Chironomidae samt storspigg Gasterosteus aculeatus (se Bilaga 1). Sand- eller lerstubb
Pomatoschistus spp. observerades med ROV-farkosten. Ål och sannolikt även plattfisk söker
sig med stor säkerhet in i lagunen. Vid vägkulverten i söder och i rännan vid gångbron i norr kan
pungräkor Praunus flexuosus förekomma i ansenliga mängder -vilket utgör viktig basföda för
bl a fisk.

3.1.3 Småbåtshamnen i Almösund - södra delen

Den inre delen av hamnområdet strax norr om gångbron till Almön har en finsedimentbotten med
ett tunt överdrag av bruna cyanobakterier som visas i fig 30-34. Där sedimentytan i förgrunden
blivit uppbruten av ROV-farkosten (fig 32 och 34) framgår att inga svarta sulfider förekommer i
sedimentets övre skikt (ca 4 cm). Det innebär att bottnen här på ca 3 m djup ändå var förhållan-
devis väl syresatt vid undersökningstillfället. Här finns också ett fåtal spår av unga ålgräsplantor
(fig 31 och 32), vilket antyder att nedre gränsen för denna vegetation i detta område är ca 3
meter mot normalt 4,5 m. Det bör påpekas att de olika färgnyanserna i fig 30-31 respektive 32-
34 beror på att bilderna tagit i naturligt ljus respektive belysning från ROV-farkosten.

Ingen annan fauna än nätsnäckor Nassarius reticulatus observerades.

MARIN FLORA OCH FAUNA
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MARIN FLORA OCH FAUNA

Fig 35 och 36. Flygfoto över Almösund med dess småbåtshamnar samt tång- och ålgräsvegetation i nordöstra
delen. Grön linje anger gräns mellan tång och ålgräs.
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3.1.4 Småbåtshamnen i Almösund - östra delen

Bottnen bland befintliga flytbryggor (se fig 35 och 36) har ett djup på 2,5 meter och utgörs av
finsediment med bitvis mycket tunna bruna beläggningar av cyanobakterier. Här observerades
strandkrabba Carcinus maenas (fig 37), rikligt med nätsnäckor Nassarius reticulatus (fig 39)
samt enstaka lerstubb Pomatoschistus microps. Sedimentets ytskikt förefaller vara väl syresatt
och enstaka plantor med ålgräs (fig 38) förekommer här och var. Ölburkar ligger spridda här och
var på bottnen, dock är nedskräpningen ringa jämfört med andra hamnområden.

På de delar av flytbryggornas förankringsvikter (fig 39) som sticker upp ur sedimentet har en rik
påväxt av unga plantor till sargassosnärja Sargassum muticum. Algen, som kom till Sverige
1989, tycks här även kunna sprida sig direkt på sedimentet utanför vikternas hårdbottensubstrat
(fig 40). På andra platser utmed Bohuskusten är den en svår konkurrent till kelpalgerna Lamina-
ria saccharina, som bildar värdefulla miljöer. Några kelpalger har dock inte observerats inom
hamnen, men finns på bergssidorna längs östra Almön.

Inga förekomster med svavelbakterier kunder noteras i samband med fältinspektionen. Sådana
är annars mycket vanliga under flytbryggor om vattenomsättningen är dålig.

3.1.5 Grundområdet vid nordöstra Almösund

Området utgör ett kvarvarande grundområde inom befintligt hamnområde med dess muddrade
inseglingsled samt hamnbassänger i söder och i väster (fig 45 och 46). Bottnen bildar närmast en
grund platå med sandigt/siltigt och skalförande sediment. I stort sett liknar denna grundplatå
området mellan Saltholmarna och Almön (kap 3.1.1), då här finns ålgräs intill sluttningen mot den
muddrade inseglingsrännan och stora bottenytor med tät tångvegetation (fig 41, 43 och 52).
Både blåstång och sågtång förekommer (se markering i fig 36).

Ålgräsvegetationen är tät och i god kondition (fig 36, 48 och 49). Ålgräsrosor Sagartiogeton
viduatus som brukar sitta på bladen observerades dock ej, men har tidigare noterats (referens1
och 2).

Stora delar av bottnen är i princip utan högre algvegetation (se fig 36 och 45), men hyser ansen-
liga mängder med tomma skal av hjärtmusslor Cerastoderma edule (fig 42-44, 47 samt 50-54)
och sandmussla Mya arenaria, som ligger utspridda på bottenytan. Det antyder att det sannolikt
finns rikligt med dessa musslor som ligger nergrävda i sedimentet. På tomma större skal t ex
blåmusslor sitter ofta enstaka rödalger som Dumontia incrassata (fig 50).

Bottnen är exponerad av vågor från norr, då vågbrytare bara finns i sundets västra del. Inkom-
mande vågor får därför en eroderande påverkan på bottensubstratet, där de finare partiklarna
vaskas ut och sedimenterar i hamnens muddrade delar. Kvar blir tomma skal samt ett sandigt
passande substrat som gynnar främst hjärtmusslor och sandmask.

Utmed stranden finns en värdefull blåmusselbank på en yta av 100x3-5 meter (referens 2).

MARIN FLORA OCH FAUNA
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Fig 45 och 46. Flygfoto över norra Almösund
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MARIN FLORA OCH FAUNA

I områdets norra del minskar ansamlingen av skal på sedimentytan och fläckvisa men relativt
stora ansamlingar med trådformade brunalger Pilayella litoralis (fig 55-59) breder ut sig -
delvis även på glesa ålgräsplantor (fig 57 och 59). Faunan domineras helt av rikligt med sand-
mask Arenicola marina, vars karakteristiska exkrementhögar syns tydligt (fig 55 och 56).
Övrig synlig fauna var vanlig sjöstjärna Asterias rubens (fig 59) och sand- och lerstubb var de
enda fiskarter som observerades.

4 BEDÖMNING

4.1 Grundområdet mellan Saltholmarna och Almön

Den mångformiga och arealmässigt omfattande grunda bottnen belägen i direkt anslutning till
djuprännan i öster med mycket stort vattendjup på ca 35 meter och angränsande hårdbotten-
miljöer utmed rännan längs Almöns östra sida gör området närmast unikt ur marinekologisk
synpunkt. I djuprännans övergång från bergssidan till sediment på ca 20-30 m djup trivs framför
allt hummer. På hösten finns här i regel ett stort antal redskap för hummerfiske. Sannolikt är
området av stor betydelse för hummerreproduktion, då småhumrar (Homarus vulgaris) fångats
i fallfälla på grundområdet (se Bilaga 2).

Bottnens mångformighet karakterisera dessutom av följande viktiga element: ålgräsförekomsten
i öster, tät tångvegetation, vegetationsfria grunda sedimentbottnar med mycket hög potential för
etablering av natingarter, hög potential för expansion av blåmussel bankar, de ”vegetationsfria”
grunda bottnarna har på våren en mycket hög och värdefull produktion av bentiska kiselager.

Vattenområdet är dessutom beläget intill Saltholmarna med dess goda förutsättningar för att hysa
ett rikt fågelliv, som direkt gynnas av grundområdets höga kvaliteter.

Ett ringa vattendjup på mindre än en meter i stora delar av området medför också att knappast
någon motorbåtstrafik förekommer här, vilket gör att bottensamhällena får vara orörda.

Bedömningen är att bottnen har ett mycket högt ekologiskt värde, där all exploatering
med muddringar och utfyllnader bör undvikas.

4.2 Lagunen vid Almösund

I nuläget har lagunen ett förhållandevis lågt ekologiskt värde då den drabbas av massförekomst
med fintrådiga alger under sommaren och efterföljande nedbrytning med syrebrist som följd.
Ändå har lagunen betydelse för fågellivet för födosök i de allra grundaste delarna längs stranden.
Födan fört ex vadarfåglarna utgörs främst av röda mygglarver, saltflugor, pungräkor och för
måsfåglar, fisktärna, skrak, skarv och dykänder är det framför allt småfisk som sandstubb, ler-
stubb (bultfiskar), storspigg och plattfisk.

Även när algmassor förekommer finns ytor med friliggande sediment (se fig 25). Denna mosaik
gynnar särskilt yngel till spigg och bultfiskar. Fallfälleprov i en likande vik vid Stocken visade att
algmattorna innehöll nära tusentalet ca 15 mm långa fiskyngel per m2 bottenyta.
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Fig 60 och 61 Exempel på de mångfacetterade och värdefulla grundbottenmiljöerna  som karakteriserar
stora delar av undersökningsområdet.
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Förbättrad vattengenomströmning i söder är högst önskvärt då detta till stor del kan minska
uppkomsten av fintrådiga alger i lagunen. Motsvarande genomströmningsarea som i lagunens
norra del vid gångbron bör uppnås. Helt kommer dock inte algerna att försvinna så länge havets
ekosystem generellt förblir i obalans, vilket bedöms vara ett resultat av överfiske snarare än ren
övergödning från närsaltutsläpp. Några sådana utsläpp av betydelse till lagunen torde knappas
finnas. Ett annat exempel på en isolerad lagun med ständigt återkommande problem med fint-
rådiga alger är Slupekilen vid Lavön på Orust. Här finns inga utsläpp alls och ändå drabbas den
varje år. I rapporter till Bohuskustens vattenvårdsförbund har detta fenomen belysts (referenser
4-20) och slutsatsen är att överfiske orsakar en obalans i hela ekosystemkedjan ända ner till
lägsta trofinivå där slutligen övergödningslikande effekter uppkommer. Hypotesen är numera
närmast bekräftad, dels genom studier av liknande laguner i Östersjön (referens 22), dels genom
forskningsresultat från Sven Loven Center (fd Tjärnölaboratoriet; referenser 23-24). I sistnämnda
fallet konstateras att överfiske medför att de algbetande djuren slås ut varvid de opportunistiska
fintrådiga algerna gynnas. Den traditionella förklaringen att kväve är orsaken till övergödning i
skärgårdsområdena är dock ännu djupt rotad bland många forskare och myndigheter.

Det lilla skäret i lagunens södra del har betydelse för fågellivet - särskilt vitfågel som måsar, trutar
och fisktärna.

Bedömningen är att lagunen har ett förhållandevis lågt värde i nuläget, men har god
potential för att kunna bli en grundbottenmiljö med högt marinekologiskt värde ge-
nom, dels förbättrad vattengenomströmning, dels när fiskpopulationerna i havet har återhämtat
sig.

4.3 Småbåtshamnen i Almösund

Den marina miljön inom hamnområdet är bättre än vad som kunde förväntas på grund av det
instängda läget och massförekomst med fintrådiga alger i den angränsande lagunen i söder.

Hamnar innehåller i stort sett alltid sediment med höga miljögifter från bottenfärger - särskilt
tributyltenn (TBT) och dess kongener. Ingen sedimentanalys har gjorts i hamnbassängerna.

Förekomster med ålgräs i hamnen bör främjas och om möjligt utföra förbättringsåtgärder för att
vegetationen skall sprida sig. Ålgräs är marina fröväxter och tillsammans med natingarter de enda
marina växter som har äkta rötter som tränger ner i sedimentet. Undersökningar har visat (refe-
renser 21, 25-28) att ålgräs har förmåga att ta upp gifter i sedimentet. När stora delar av blad-
skotten vissnar ner på senhösten och driver bort med ytströmmarna, sker en långsam men önsk-
värd sanering av giftiga bottensediment genom utspädning i havet.

Bedömningen är att nuvarande hamn är i stort sett maximalt utbyggd för vad den ma-
rina miljön kan tåla, dvs det fungerar i nuläget, men det är svårt att avgöra när man
går över gränsen. En utbyggnad inom nuvarande hamnområde kan medföra försämrad vatten-
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omsättning, ökad deposition på bottnen av nedfallande organiskt material från flytbryggor samt
ökad skuggning av bottenytor, vilket sammantaget också kan påverka lagunen negativt.

4.4 Grundområdet vid nordöstra Almösund

Området hyser höga naturvärden med mångfacetterade bottensamhällen med ålgräs, tång samt
stora förekomster med hjärtmusslor. Muddring i detta område medför dels förlust av dessa
samhällen, dels minskar ålgräsets möjligheter att sprida sig i hamnområdet. Täta underhålls-
muddringar motverkar naturligtvis etableringsmöjligheten. Det bör särskilt påpekas att ålgräs
förekommer i många hamnar där underhållsmuddring sällan sker t ex Saltholmen i Göteborg

Muddring för en ny hamnbassäng med tillkommande bryggor och båtar minskar också vatten-
omsättningen i Almösund, dels med motsvarande muddringsvolym vatten som skall omsättas,
dels med den friktion i ytvattnet som tillkommande anläggning skapar. Å andra sidan skapar ökat
vattendjup bättre förutsättningar för laminär strömning mellan ytvatten och bottenvatten (se kapi-
tel 5.2).

Tidigare genomförda sedimentprov visar på relativt låga föroreningshalter (referens 2).

Bedömningen är att grundområdet med blåmusselbank, hjärtmusslor och ålgräs hyser
höga värden bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Om man ändå avser att muddra bör de ålgräsförande sedimenten användas på lämplig plats för
att skapa nya ålgräsmiljöer där sådana inte fanns tidigare. Det måste påpekas att rådighet över
lämpligt vattenområde erfordras. Ålgräs kräver ett vattendjup på 1-4 meter i denna skärgårds-
miljö.

BEDÖMNING
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5 REKOMMENDATIONER

Inför fortsatt arbete med detaljplanering av området rekommenderas att följande åtgärder och
begränsningar beaktas för att på bästa sätt minska negativ påverkan på den marina miljön.

5.1 Grundområdet mellan Saltholmarna och Almön

All byggnation i själva grundområdet söder om väg 160 bör definitivt undvikas. Området bör skonas
från motorbåtstrafik i största möjliga utsträckning. I övrigt bedöms följande åtgärder vara möjliga:

• Anläggande av strandpromenad på pålar utmed strandkanten.

• I områdets östra del, där färjeläget ligger, kan man dock tänka sig anläggande av flyt-
bryggor där djupet överstiger 4 meter, dvs nedanför utbredningen av befintligt ålgräset. Se
karta över ålgräsförekomsten (grönmarkerad yta) samt markering i Bilaga 4. Flytbryggor fung-
erar bra här, eftersom vattengenomströmningen i sundet är mycket god, varvid negativ påverkan
på bottnen under bryggorna undviks (från nedfallande påväxtorganismer).

5.2 Lagunen vid Almösund

• Ökad vattengenomströmning är högst väsentligt för att uppnå goda bottenförhållanden i
lagunen. Genomströmningsarean rekommenderas bli minst tre gånger den area som finns i nulä-
get (se fig 26) i de båda kulvertarna genom vägbankarna.

• Lagunen, som i nuläget har ett förhållandevis lågt värde, har emellertid god potential för att
kunna bli en grundbottenmiljö med högt marinekologiskt värde (jfr område 5.1) om förbättrad
vattengenomströmning genomförs. Med en grundbottenmiljö i detta avseende menas ca 0-1 m
vattendjup.

•  Av samtliga tänkbara utökningar av hamnanläggningar inom själva planområdet medför
ett ianspråktagande av lagunen (helst mot norr) minst negativ påverkan på den marina miljön.
Centrala delar av lagunen kan därvid tänkas muddras till högst samma djup som bottnarna inom
hamnen i norr, dvs ca 2,5 m strax väster om gångbron. Detta förutsätter emellertid ökad vatten-
genomströmning enligt ovan. Några djupare svackor får därvid inte förekomma så att stagnant
bottenvatten bildas och där ansamling av organiskt material ofta sker. En muddring till exempel-
vis 2 m djup med kontinuerlig sluttning till bottnarna i norr medverkar till värdefull sk laminär
strömning, dvs en ytvattenström och en oftast motriktad bottenström. Sådan laminär strömning
förekommer med stor sannolikhet i hamnområdet, vilket förklarar att bottenförhållanden här är
ovanligt goda för att vara ett hamnområde.

Det är av stor vikt att mesta möjliga av de strandnära delarna blir så flacka som möjligt för att
bevara en zon med botten som torrläggs vid lågvatten. Detta gynnar fågellivet och många marina
djur t ex juvenila plattfiskar. En kombination av ålgräs och grunda strandområden är ekologiskt
mycket värdefulla miljöer.

REKOMMENDATIONER
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• Om utfyllnader skall ske i lagunens södra delar, bör dels den lilla ön bevaras (för fågel-
livet), dels kan genomströmningen utformas som en meandrande kanal med samma genom-
strömningsarea som blivande kulvertar. Eventuellt två kanaler, varav den ena kan gå mot väster
längs vägbanken. Då erhålls bästa vattenomsättning i lagunens södra delar. Särskilt viktigt är
detta om lagunen skall användas som hamn enligt ovan.

Bottnen bör täckas med grovt naturgrus eller som sämre val: singel. Efter ett par år kommer med
stor sannolikhet en värdefull blåmusselbank att kunna utvecklas i kanalens/kulvertarnas ström-
mande vatten. Filtrerande blåmusslor är effektiva vattenrenare. Även andra organismer som
bottenlevande djur och småfisk kommer att dras till musselbottnen.

5.3 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 (se kap 5.4 om kompensations-
åtgärder).

5.4 Kompensationsåtgärder

Skall en utbyggnad med bryggor ändå ske inom återstående grundområden i Almösund, måste
nyttan med fler båtplatser vägas mot förlusten av den höga och värdefulla biologiska produktio-
nen 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.
Det bör därvid särskilt påpekas att i stället för att ta detta område i anspråk, så är det bättre att
utnyttja lagunen så mycket som möjligt, dvs område 5.2.

Exempel på kompensationsåtgärd kan vara att man vid muddring i ålgräsförande sediment, de-
ponerar dessa på lämplig plats för  att skapa nya ålgräsmiljöer, där sådana inte fanns tidigare
(se även avsnitt 5.2). Massorna bör då läggas ut på sedimentbotten med ca 5-7 m djup för att
den färdiga bottnen skall få ett djup på 3-4 m. Det måste påpekas att rådighet över lämpligt
vattenområde erfordras. Användande av rena muddermassor för att tillskapa potentiella
ålgräsbottnar är inte dumpning av avfall (MB kap 9), utan en anläggning för vilken anmälan eller
tillstånd för vattenverksamhet krävs (MB kap 11). En sådan prejudicerande vattendom är Mål
nr M417-06 vid Mark- och Miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt.

Lämpliga områden i närheten, där nya ålgräsförande bottnar skulle kunna anläggas, redovisas på
kartorna i Bilaga 5. Ålgräs kräver ett vattendjup på 1-4 meter i denna skärgårdsmiljö.  Komplet-
terande undersökningar i respektive område bör dock genomföras innan ansökan upprättas -
särskilt för att noggrant fastställa gränsen för befintligt ålgräs vartill den nya bottnen skall anslutas.
Denna skall utformas så plan som möjligt, dvs utan gropar där organiskt material kan ansamlas.
Antingen kan man låta den nya bottnen vara i avvaktan på en naturlig invandring av ålgräs eller
aktivt plantera ålgräs. I första fallet tar det lång tid (fler år eller årtionden) tills ålgräs etableras och
osäkerheten om det lyckas är stor. I senare fallet bedöms utvecklingen vara gynnsam om man
med en grävskopa fylld med färskt ålgrässediment (sedimentskikt 0-0,5 m) trycker en grop i den

REKOMMENDATIONER



27

Lars-Harry Jenneborg
marinbiolog

nya bottnen och vänder upp skopan så att gropen fylls med ålgrässedimentet. Det finns också
andra metoder med t ex plantering med hjälp av dykare eller spridning av ålgräsfrön, men dessa
metoder är mer komplicerade och kostsamma.

Man kan också sprida ut skal eller levande blåmusslor på den nya bottnen, vilket gynnar etable-
ring av blåmusselbankar. I dessa fastnar lätt drivande ålgrässkott, som kan slå rot och bilda små
fläckvisa bestånd, vilka så småningom blir alltmer tätare och större. Som exempel på naturlig
tillväxt kan nämnas att i Bottnafjorden i Sotenäs kommun har ålgräsbestånd flygfotograferats
under flera år varvid tillväxen kunnat fasställas med ca 1 m ökning av radien per år (referens 5-
20). Se Bilaga 6. Tillväxten har dock varierat år från år.

Stenungsund 2012-12-14

HydroGIS AB
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BILAGA 4
Förekomst av ålgräs Zostera marina söder om Almön. Röd linje markerar yttregräns för
extrapolerade djupvärden.
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BILAGA 5

Grönfärgade ytor markerar förslag till områden där rena muddermassor kan läggas för återskapande
av potentiella ålgräsbottnar.

Förslag till anläggande av ålgräsbottnar

Förslag till anläggande av ålgräsbottnar

(OBS dessa områden har ej undersökts)



Fig B. Naturlig nyetablering av ålgräs i inre Bottnafjorden, Sotenäs kommun,  från juli 2007 fram till
juli 2011 -  dvs fyra år.

Fig A. Samma område som ovan men bilden är tagen år 2007. Markeringarna 1 och 2 finns på båda
fotografierna medan t ex 3 endast finns i fig B dvs nyetablerade populationer.
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