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Turism och friluftsliv
Utdrag ur 3 kap. 6 § miljöbalken
"Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt ...
med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av områden
för friluftsliv i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som
är av riksintresse för ... friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses
i första stycket."

Planeringsunderlag
Tanums kommun har med sin rika och varierande natur- och kulturmiljö mycket
goda förutsättningar för turism och friluftsliv. Tanum har en av Sveriges vackraste
skärgårdar och i inlandet en vildmarksnatur kombinerat med ett levande kulturlandskap. Turismen har lång tradition och är mycket betydelsefull för kommunens
sysselsättning och ekonomi. Världsarvsområdet, där Vitlyckemuséet är ett viktigt
nav, har utvecklats till ett av länets främsta kulturhistoriska besöksmål.
Kulturella evenemang i form av utomhusteater, konstvandringar och utställningar
har också blivit typiska turistmål i kommunen. Rabbalshede marknad är ett evenemang med lång tradition av mer kommersiell karaktär som lockar många besökare.
På kommunens turistkarta finns totalt åttio besöksmål och sevärdheter av olika slag
markerade.
Inom kommunen finns en mångfald av övernattningsmöjligheter - på hotell, pensionat, vandrarhem och i uthyrningsstugor. Det finns fjorton campingplatser och
åtta gästhamnar.
På kartan Turism och friluftsliv redovisas en inventering av befintliga rekreationsanläggningar m.m. Dessa och kringliggande rekreationsområden är av intresse för
friluftslivet. De badplatser som redovisats är sådana där kommunen har någon form
av åtagande.
Kommunens kultur- och fritidsförvaltning har tillsammans med Tanum Turist och
Friluftsfrämjandet givit ut häftet ”Natursevärdheter & vandringsleder”, som är en
populär vägledning till ett tjugotal områden och anläggningar av lokalt och
regionalt intresse. Bland dessa märks kommunens största friluftsområde, Ranebo
med Ranebostugan som centrum i området kring Bolsjöarna. I området finns bl.a.
permanenta skidspår och motionsbanor samt utmärkta möjligheter för kanotpaddling. Bohusleden är en regional vandringsled och passerar genom kommunen.
Närrekreationsområden i närheten av tätorterna är av stort värde för invånarna. De
flesta samhällena i kommunen är dock relativt små, och invånarna har god tillgång
till omgivande naturområden och landsbygd. Terrängen mellan de båda största
tätorterna, Tanumshede och Grebbestad, med bl a elljusspår, ridstigar och vandringsleder, utgör ett viktigt närrekreationsområde för dessa samhällen.
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För en kustkommun som Tanum utgör också havet och stränderna ett attraktivt
rekreationsområde, som hela året ger möjlighet till båtsport och fiske. En stor del
av möjligheterna till friluftsliv och rekreation i kommunen är förknippade med
båtliv i skärgården. Tillgång till båtplats vid brygga, båtuppläggningsplats etc är en
förutsättning för att kunna utnyttja denna möjlighet.
I kommunen finns möjligheter att utöva ett rikt och varierat fritidsfiske i havet och
i sjöar och vattendrag. Fiskevårdsområden, med försäljning av fiskekort, finns i
Bullaresjöarna med Långevallsälven och delar av Kynne älv, Nedre Bolsjön,
Långvattnet, Övre Bolsjön, Siktjärn, Torgerslundstjärn och Joreälvens nedre del. I
övriga sjöar och vattendrag är fiske inte tillåtet för andra än fiskerättsägarna.

Riksintressen
Områden av riksintresse för friluftsliv är följande:
FO 1

Norra Bohusläns kust

Norra Bohusläns kust är utan tvekan ett av de mest frekventerade friluftsområdena
i landet och utgör ett betydande mål även för internationell turism. Landskapet är i
hög grad särpräglat och inrymmer stor variation i naturmiljön. Vattenkvaliteten är
mestadels god. Stränderna är till största delen fria från bebyggelse som kan hindra
ett allemansrättsligt utnyttjande.
FO 6

Kynnefjäll

De goda möjligheterna till långvandringar i ett variationsrikt landskap med
tillfällen till bär- och svampplockning, fiske och naturstudier gör detta område
mycket uppskattat. Tillgängligheten skulle kunna ytterligare förbättras.
FO 16

Bullarelandskapet

Bullaresjöarna erbjuder fina möjligheter till kanotfärder utmed orörda stränder och
rika tillfällen till fritidsfiske. Vid Vassbotten finns en campingplats, som utgör ett
centrum för friluftslivet i Bullaredalen. Strax söder därom finns en slalombacke.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Kustområdet i kommunen, liksom ett område kring Bullaresjöarna och Kynnefjäll
omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap i miljöbalken. Dessa
områden är som helhet av riksintresse. Bestämmelserna innebär stor restriktivitet
mot exploatering, vilket kan ses som en fördel för det rörliga friluftslivet. I kustzonen främjar hushållningsbestämmelserna tillgängligheten till kusten, kring
Bullaresjöarna kan de framförallt vara till gagn för fritidsfisket.
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Överväganden
Turismen är en viktig näring som dels är en grundläggande förutsättning för upprätthållande av mycket av den service som finns i
samhällena och dessutom har en stor framtida potential. Inom turistnäringen finns många viktiga arbetstillfällen. En vidareutveckling av
turismen är angelägen för att bibehålla och skapa nya arbetstillfällen
och för att säkerställa fortsatt service för invånarna i kommunens
många små samhällen. Dessutom är det angeläget att ge fler möjlighet att njuta av kommunens natur- och kulturvärden. En fortsatt utveckling av tillgänglighet och kvalitet vid de sevärdheter och besöksmål som redan finns är viktig för Tanums profil.
Med tanke på närmandet till Europa och genom förbättrade kommunikationer samt det förhållande att resandet totalt sett ökar kommer
kraven på aktiviteter året runt ytterligare att öka. Kommunen måste
därför i framtidsplaneringen ge ännu bättre förutsättningar för verksamheter som inte bara grundas på sommarsäsongen.
De områden som är av särskild betydelse för det rörliga friluftslivet,
och utnyttjas av såväl bofasta som besökare, bidrar till att kommunen
är så attraktiv från rekreationssynpunkt som den har blivit. De bör därför skyddas från åtgärder som väsentligen skulle ändra deras karaktär.
Det finns en stor efterfrågan på båtplatser för småbåtar och kommunen vill därför verka för att möjliggöra utbyggnad av småbåtshamnar. I anslutning till dessa kan också krävas utrymmen för trafik,
bilparkering, båtuppläggning och andra serviceanläggningar. Motstående intressen, t.ex. naturvärden, kan finnas i vissa fall, men sådana avvägningar har gjorts bl a av länsstyrelsen vid beslut om naturvårdsområden inom den norra delen av kustzonen, där vissa områden har undantagits från förordnandena för att kunna utnyttjas för
utbyggnad av båtbryggor. Bland annat dessa områden bör reserveras
för småbåtshamnar. Kommunen avser att i samarbete med länsstyrelsen ta fram liknande områden för resten av kusten.
Tanums kommun ska i sin planering väga in behov och önskemål
om en fortsatt mångfald av övernattningsalternativ som stöd för utvecklingen av turismen i kommunen. Kommunen skall därför även
fortsättningsvis ge goda utvecklingsmöjligheter för olika typer av
övernattningsalternativ såsom hotell, vandrarhem, campingplatser
och gästhamnar. Detta skall ske i samklang med det rörliga friluftslivet och med sikte på en ur miljö- och naturbevarande synvinkel
långsiktigt hållbar turism.
För utvecklingen av de kustnära transportmöjligheterna utreds för närvarande ett kommunövergripande cykelvägnät. Detta kan i en framtid
komma att bindas samman med grannkommunerna i norr och söder
och utgöra ett ur friskvårds- och turistisk synvinkel viktigt inslag.
Det är önskvärt att en skötselplan upprättas för skogsområdet väster
om Tanumshede.
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