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Sammanfattning
Projekt Restaurering av grundområden och anläggande av våtmarker påbörjades 1999 och
ingår som åtgärd 4 i Tanums kommuns Lokala investeringsprogram. Projekt Restaurering av
grundområden och anläggande av våtmarker har finansierats av Regeringen med 75 %,
motsvarande 3 375 000 kr, och Tanums kommun 25%, motsvarande 1 125 000 kr. Den totala
budgeten för projektet var således planerad till 4 500 000 kr. Den totala investeringen i
projektet blev dock betydligt större, 6 466 858 kr. Projektet avslutades 2006-12-31.
Vid återskapandet av två meanderslingor i Träsvallsälvens övre del erhölls externt stöd från
statligt fiskevårdsbidrag (70%). När det gäller restaureringen av Ejgdetjärnet erhölls även
annan extern finansiering, bl a från Fiskeriverket, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden,
Västkuststiftelsen, länsstyrelsen, ett antal företag, privatpersoner och ett antal berörda
markägare.
Inom projektet (åtgärd 4) har totalt sju objekt i grundområden åtgärdats så att
vattengenomströmningen väsentligt har förbättrats och omedelbara synliga effekter i form av
en förändrad fauna och flora vid grundområdena har registrerats. Synbara effekter i form av
naturligt eroderade ”kanaler” i sedimenten har även noterats vid de flesta grundområdena.
Detta innebär att syrerikt vatten idag strömmar in över stora grundområden som sommartid
till och från tidigare drabbades av syrebrist. Livsförutsättningarna för den biologiska
mångfalden på grundområdena har därmed väsentligt förbättrats.
14 våtmarker har anlagts med en areal varierande mellan 0,1 ha upp till 18 ha. Den
sammanlagda arealen för alla våtmarkerna är ca 24 ha. Projektet har lyckats uppnå de
effekter, med en minskad belastning på mer än 10 ton kväve och 0,75-1,5 ton fosfor till havet,
som angavs i ansökan.
Under projekttiden 1999-2006 har det tillskapats ca 6 årsarbeten.
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Projektansökan 1998:

RESTAURERING AV GRUNDOMRÅDEN OCH
ANLÄGGANDE AV VÅTMARKER (nr 4)
Bidragsmottagare

Kontaktperson
Tel
Fax

Tanums kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
457 81 Tanumshede
Ingvar Olofsson
0525-18000
0525-18300

Andra deltagande parter
Projektet kommer att utföras i samarbete med Strömstads kommun eftersom problemet med
förekomsten av grönalger i de grunda vikarna och hög närsaltsbelastning berör samma havsoch avrinningsområden. Detaljprojektering kommer att utföras tillsammans med SMHI,
Länsstyrelsen, Fiskeriverket, Vägverket, de lokala fiskarorganisationerna,
Naturskyddsföreningen, Agenda 21-gruppen och boende i kustområdet.
Lokalt kommer också högstadieskolorna i Tanumshede och Hamburgsund, Grebbestads
Folkhögskola samt Strömstads Gymnasium att engageras i projektet.
Effekt på ekologisk hållbarhet
Minska belastningen på miljön (minskat läckage med 10 ton kväve och
750 kg - 1,5 ton fosfor till havsmiljön. Ca 2000 ha grundområden, 0 - 1m,
i Tanum och Strömstads kommuner, kommer få högre syrehalter och lägre
belastning med organiskt material)

***

Öka effektiviteten i användningen av energi och andra naturresurser

*

(ökat användande av "lokala närsalter" ger mindre energiåtgång)
Gynna användningen av förnybara råvaror
Öka återbruk, återanvändning och återvinning
Bidra till att bevara och förstärka den biologiska mångfalden
(flera rödlistade arters biotoper återskapas eller förbättras)

***

Bidra till att förbättra cirkulationen av växtnäringsämnen i ett kretslopp
(närsalter som binds i våtmarker och skyddszoner kan användas på åkermark)

***
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Övriga effekter
Näringslivsbefrämjande insatser
***
(öppnandet av vägbankar och anläggandet av våtmarker skapar direkt 5 arbetstillfällen och flera tiotals arbetstillfällen indirekt)
Lokal folkbildningsinsats
(universitet, gymnasie, folkhögskola och grundskolor involveras)

**

Främja arkitektoniska kvaliteter
Tillvarata kulturmiljövärden
(äldre våtmarker kan återskapas, med ökat kulturmiljövärde)

*

Ökar jämställdheten mellan könen
(neutralt för såväl kvinnor som män)

*

Ekonomisk redovisning och sysselsättningseffekter
Investering och arbetstillfällen
År
Total investering
1999
1 000 000 (delprojekt 1)
2000
1 500 000 (delprojekt 1 och 2)
2001
2 000 000 (delprojekt 2)
___________________
Totalt
4 500 000

Ansökt bidrag
750 000 (75%)
1 125 000 (75%)
1 500 000 (75%)
________
3 375 000 (75%)

Årsarbeten
1
2,5
3,5
_
7

Tidplan
Projektet genomförs under 1999 till 2001.
Bakgrund
Hotet mot de grunda vikarna
Hela Tanums kommuns kust utgörs av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt
Naturresurslagen. Grundområden mellan 0 - 6 meter längs Bohuskusten är enligt beslut av
Fiskeriverket också av riksintresse för kustfisket. Ett riksintresse skall skyddas från påverkan
som påtagligt kan skada riksintresset.
Bohusläns grunda vikar är viktiga födo- och uppväxtplatser för fisk och kräftdjur. Man har
beräknat att de grunda vikarna i Bohuslän har en produktion av matfisk som är ca 50 kg/ha
och år, vilket kan jämföras med tiondel i en ordinär skogssjö. Framförallt är de
vegetationsklädda vikarna viktiga. I och med den stora mängden växter skapas naturligtvis ett
födounderlag för olika växtätare men också en mängd skyddande gömslen för smådjur, räkor,
krabbor och unga fiskar.
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Fiskarter som flundra (skrubba), rödspotta, äkta tunga, piggvar, näbbgädda, sill och ål nyttjar
vikarna som barnkammare. Öring och torsk samt de flesta av de ovan nämnda arterna äter
som vuxna av vikarnas överflöd. Många vadarfåglar är dessutom helt beroende av grunda
vikar.
På lång sikt kan det uthålliga fisket hotas till följd av att mängden fintrådiga grönalger i dessa
grundområden ökat drastiskt. Förändringen började på 1970-talet och accelererade i slutet av
1980-talet. Kristinebergs Marinbiologiska Station, Leif Pihl m fl, har kartlagt alginvasionen.
Man vet numera ganska exakt hur stora arealer som varje år täckts av alger. Det handlar om
närmare hälften av Bohuskustens alla grundbottenområden, omkring 35 kvadratkilometer!
Störst algmängder påträffas i norra Bohusläns inneskärgårdar, i området mellan Orust och
Tjörn och i Göteborgs skärgård.
Det är i mitten av maj som algerna börjar växa. Riktigt fort går det i juli och augusti, när
vattnet är som varmast. På bara några dagar kan vattnet i en grund vik förvandlas till en grön
tjock gegga. I och med det kollapsar den grunda havsvikens ekologi. Från att hysa stor
biologisk mångfald, förvandlas den till en plats med få dominerande arter. En ekologisk
enfald har skapats. Algerna tränger undan organismer som ålgräs och flerårig tång. Också
fiskyngel, musslor och snäckor drabbas. Strandkrabborna gynnas däremot, och har i likhet
med algerna blivit allt vanligare under senare år. De fintrådiga grönalgerna består av ett tiotal
olika arter som alla gynnas av höga närsaltshalter i vattnet, framför allt kväve.
Mängden gödande kväve i vattnet har ökat flera gånger om under 1900-talet. Idag finns det så
mycket kväve i havet att algerna i princip skulle kunna trivas och växa överallt. Att de
koncentreras till de grunda vikarna beror på att algerna är känsliga för mekanisk påverkan. De
sköljs lätt bort av strömmar och sönderdelas snabbt i öppna vattenmassor. Ute i havet
dominerar encelliga växtplankton, medan de grunda havsvikarna tas över av grönalgerna.
Algerna kan övervintra som vilsporer eller små fragment nere i bottensedimenten. Så fort
förhållandena blir de riktiga börjar de växa. Fjolårets algmassa är bryts ner av bakterier på
bottnen. En del av massan hamnar på djupare bottnar där de bidrager till syrebrist och
bottendöd på flera håll i Bohuslän under vintern.
Tanum deltar som observatör i ett EU-finansierat (LIFE) projekt, där bl a Strömstads kommun
medverkar, som syftar till att hitta metoder för att skörda algerna. Kanske kan en del vikar i
framtiden rensas från alger på mekanisk väg. På lång sikt är det ingen lösning. Det enda som
gäller är att tillförseln av näringsämnen till havet minskas ordentligt samt att t ex fysiska
hinder i form av vägbankar m m förändras så att förbättrad vattengenomströmning kan
erhållas.
Eutrofiering
Problemen med eutrofieringen av haven runt Sverige kvarstår. Även om halterna av kväve
och fosfor inte längre tycks stiga, så tycks de inte heller sjunka, trots de åtgärder som satts in
för att minska belastningen av näringsämnen på havet. Eutrofieringsprocesserna och deras
orsaker är relativt väl kända. Vissa storskaliga effekter är också väl dokumenterade, såsom
t.ex. minskat siktdjup. Massdöd av bottendjur orsakad av syrebrist, minskad utbredning av
blåstång, ökning av fintrådiga alger och förändrad artsammansättning av växtplanktonfloran
har också dokumenterats.
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Vilka de långsiktiga effekterna är på de interna processerna och de levande delarna av
ekosystemet är dock fortfarande till stora delar okänt, även i ett så väl undersökt och relativt
enkelt ekosystem som Östersjön. Det hela kompliceras också av de kopplingar som finns till
andra miljöproblem.
Den forskning som bedrivits sträcker sig från studier av eutrofieringens effekter på den
biologiska mångfalden till mer direkt åtgärdsinriktad forskning med kopplingar till
konventionsarbete och miljöövervakning. Viktiga resultat rör bland annat effekter av kväveoch fosfortillförsel, och hur de varierar mellan olika delar av den marina miljön. Sådana
resultat har t.ex. tjänat som underlag till arbetet inom de marina konventionerna, dels inom
Östersjösamarbetet (HELCOM), dels i Västerhavet (Oslo-Pariskonventionen, OSPAR).
Av Buhuskustens tillrinnande vattendrag har flera i Tanums kommun bland de högsta halterna
av kväve och fosfor.
Fysisk påverkan
En annan process som kan påverka närsaltshalterna är fysisk påverkan på bottnarna. Mänsklig
aktivitet kan påverka både deposition och erosion av sediment i grunda mjukbottenområden
genom t.ex. byggnationer, trålning, sandsugning och båttrafik. Sundbäck m.fl. (1994) har
undersökt vilken betydelse s.k. mikrobiella mattor har för stabilisering av bottnarna och för
utbytet av närsalter mellan sediment och vatten. Om näringsämnen som lagrats in i bottnarna
på nytt löses ut i vattnet åstadkoms en gödande effekt. Mikroskopiskt små alger som täcker
bottnarna kan dock fungera som ett lås för näringsämnena, bl.a. genom att de syresätter
sedimenten och därmed förhindrar att kväve och fosfor frigörs. Om dessa "mattor" däremot
skadas, t.ex. genom fysisk påverkan, kan alltså resultatet bli att läckaget av närsalter ökar.
Intakta mikrobiella mattor tycks också kunna motverka uppkomsten av de tjocka, flytande
mattor av fintrådiga grönalger som blivit en allt vanligare syn i grunda vikar.
Bevarande av biologisk mångfald i svenska havsområden
De främsta hoten mot den biologiska mångfalden i svenska marina miljöer idag utgörs av
eutrofiering (övergödning), organiska miljögifter och olika slag av nyttjande, t.ex. fiske,
sjöfart, anläggningsverksamhet och utvinning av naturresurser.
Ett uthålligt nyttjande av våra hav utgår från önskan att bevara den biologiska mångfalden
(ekosystemens funktion) och möjligheterna att nyttja kustvattnen för t.ex. fiske, vattenbruk
och rekreation ("ekosystemtjänster"). Dessa krav sätter gränserna för den påverkan naturen
"tål". Det står också klart att tillförseln av näringsämnen och miljögifter måste minska
betydligt, liksom att den fysiska påverkan måste begränsas och fiske och vattenbruk bedrivas
på ett uthålligt sätt. Detta ställer krav på bättre avvägning mellan de olika anspråk som riktas
mot framför allt kustzonen, såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt.
Projektets mål
Målet med projektet är att minska utbredningen av de fintrådiga grönalger som nu finns i
många grunda vikar längs Tanumskusten, minska närsaltsbelastningen till havsmiljön, sjöar
och vattendrag, samt skapa ökad biologisk mångfald. Genom att restaurera de grunda vikarnas
biotop ökar dess produktionsförmåga, den biologiska mångfalden och naturvärdena.
Livskvaliteten för boende och besökare i kustområdet kommer också förbättras. Möjligheten
till återcirkulation av närsalter möjliggörs genom att dessa fastläggs i våtmarker och
skyddszoner.
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Målet med projektet överensstämmer också med flera av Regeringens föreslagna nationella
miljökvalitetsmål (Proposition 1997/98:145):
-

Levande sjöar och vattendrag
Delmål: Biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden i påverkade sjöar och
vattendrag samt i deras nära omgivningar bör återskapas i möjligaste mån.

-

Myllrande våtmarker
Delmål: Hotade arter bör ges möjlighet att sprida sig till nya platser inom sina naturliga
utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras.

-

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Delmål: Fysisk påverkan på grunda havsområden som är viktiga för reproduktion och
yngeltillväxt hos fisk och ryggradslösa djur samt påverkan från övergödning och
miljögifter
bör i huvudsak upphöra.
Delmål: Hotade arter bör ges möjlighet att sprida sig till nya platser inom sina naturliga
utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras.

-

Ingen övergödning
Delmål: Tillförsel av näringsämnen till kustvatten, sjöar och vattendrag samt grundvatten
bör i huvudsak långsiktigt underskrida nivåer där de har en negativ effekt på människors
hälsa, biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning.
Delmål: De svenska utsläppen av kväve till havet söder om Ålands hav ska minska med
40 procent jämfört med 1995 års nivå.

-

Ett rikt odlingslandskap
Delmål: Odlingslandskap som torrlagts till följd av omfattande strukturrationalisering ska
återfå ekologiska och hydrologiska funktioner genom att våtmarker och småvatten
successivt anläggs.

Åtgärder
Projektet syftar till:
•

att förbättra vattenomsättningen i de grunda vikarna genom att öppna upp vägbankar och
trånga sund som människan påverkat fysiskt (delprojekt 1)

•

att anlägga våtmarker, skyddszoner och borttaga kulvertar i tillrinnande vattendrag längs
Tanumskusten (delprojekt 2)

Vad gäller förbättrad vattenomsättning i de grunda vikarna finns redan flera lämpliga objekt
där arbeten kan påbörjas under 1999 (Galtö-Resö, Fjällbacka och Hamburgsund). En
inventering av lämpliga våtmarksobjekt och områden för skyddszoner kommer att påbörjas
under 1999 om statligt bidrag erhålls.
Kommunen kommer teckna avtal med markägare som ansvarar för anläggande och skötsel av
våtmarker och skyddszoner. I gengäld ger kommunen råd och stöd om hur våtmarken ska
utformas samt ekonomisk ersättning för anläggningsarbetet och marken.
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Anläggande av flera mindre våtmarker/vattendrag kommer eftersträvas framför anläggandet
av ett fåtal större. Om möjligt kommer platser i landskapet som tidigare hyste våtmarker i
första hand nu bli aktuella för nyanläggande av våtmarker. Återskapande av vattendragens
naturliga meandring i landskapet kan även ingå i projektet.
Samtliga våtmarker som skapas skall utformas på sådant sätt att de inte kommer att utgöra ett
vandringshinder för vandrande fiskpopulationer. Av särskilt intresse i flera av
kustvattendragen är t ex förekomsten av havsöring. Där så erfordras kommer vattendom att
sökas.
Resultat
Restaureringen av de grunda vikarna innebär att de återfår sin viktiga ekologiska funktion.
Den biologiska produktionsförmågan förbättrar också möjligheten till ett uthålligt kustnära
fiske. Turismen som är en av kommunens viktigaste inkomstkällor påverkas positivt när
närmiljön återfår sin tidigare så opåverkade karaktär.
Anläggandet av våtmarker och skyddszoner i tillrinnande vattendrag minskar drastiskt
utsläppen av kväve och fosfor till havsmiljön. Nya våtmarker ökar den biologiska mångfalden
genom att biotoper som det idag råder brist på i jordbrukslandskapet återskapas.
Länsstyrelsen har beräknat att de fyra största kustvattendragen i Tanums kommun tillför i
storleksordningen 200 ton kväve och 15 ton fosfor per år till havsmiljön. Varje anlagd
våtmark bör ge en 30%-ig reducering av närsalter och jordpartiklar i vattendraget. Omräknat
till respektive vattendrag bör detta innebära ett minskat läckage till havsmiljön på ca 5% av
fosfor och kväve. Med skyddszoner kan upp till 5% mer fosfor tas upp.
Åtgärderna innebär ett åtagande som till största delen skall bidragsfinansieras då finansiellt
stöd endast till mindre del kan erhållas från andra myndigheter, intresseorganisationer,
institutioner och företag. Utöver de ovanstående redovisade direkta sysselsättningseffekter
kommer stora indirekta sysselsättningseffekter erhållas för turism, näringsliv och fiske i
kommunen. Flera tiotals arbetstillfällen kommer att skapas och/eller återskapas.
Utvärdering och uppföljning
Utvärdering och uppföljning av insatta åtgärder vid vägbankar och andra fysiska hinder som
människan skapat kommer att ske via jämförande studier av befintliga strömförhållanden,
täckningsgrad av fintrådiga grönalger och förekomst av bottendjur och fiskfaunan.
Undersökningar rörande strömförhållandena kommer att utföras tillsammans med SMHI
innan åtgärder vidtas på respektive plats.
Bakgrundsförhållanden avseende täckningsgrad av fintrådiga alger, biomassa och
artsammansättning i grunda vikar längs Bohusläns kust har studerats av Kristinebergs
marinbiologiska station 1994-1996. Bottenförhållandena i övrigt längs Tanumskusten finns
inventerade av Länsstyrelsen.
Enligt Länsstyrelsen är den totala grundbottenarealen (0-1m) mellan Fjällbacka, i södra delen
av Tanums kommun, och Idefjorden, i norra delen av Strömstads kommun, ca 1700 ha.
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Genom de miljöförbättrande åtgärder som nu planeras kommer hela detta grundområde nu
påverkas positivt t ex genom ökade syrehalter, mindre belastning av organiskt material och
lägre närsaltsläckage från markområden.
Sedan 1988 provtas de fyra största kustvattendragen en gång per månad. Bl a analyseras
totalfosfor och totalkväve. Således finns nu ett en 10 år lång tidsserie. Utvärdering och
effektuppföljning av insatta åtgärder i form av anläggande av våtmarker och skyddszoner kan
därför ske mot ett bra kunskapsunderlag. Reducering av totalfosfor och totalkväve kan direkt
följas i respektive vattendrag.
Varje anlagd våtmark kommer också att följas upp separat genom att analyser sker av
ingående respektive utgående halter och totalfosfor, totalkväve, BOD och grumlighet 4 ggr/år
under tre år.
För att studera effekten på den biologiska mångfalden kommer vissa arter/indikatorarter att
följas upp. I grundområdena t ex förekomst av torsk och olika plattfiskar/ytenhet. Även
förekomst av tagghudingar, mollusker, fleråriga alger och ålgräs kommer att följas upp.
Vid våtmarkerna kommer fågellivet studeras och indikatorarter kan t ex vara förekomst av
skäggdopping, knölsvan, småskrake, rörhöna, sothöna, mindre strandpipare, tofsvipa och
enkelbeckasin.
Kvalitetssäkring
10% av projektinvesteringen kommer att avsättas till uppföljning, utvärdering och
kvalitetssäkring.
Tanums kommun, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, är huvudman för projektet. Till
projektet knyts en referensgrupp med representanter från Länsstyrelsen, Vägverket och
Strömstads kommun.
Minst en gång per kvartal sker återrapportering till styrgruppen för det Lokala
investeringsprogrammet i Tanums kommun.
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Slutrapport åtgärd 4:
Projekt restaurering av grundområden och anläggande av
våtmarker 1999-2006
Bakgrund
Regeringen beviljade i beslut daterat 1999-03-25 (M1998/2084/Hs) bidrag till Tanums
kommuns Lokala investeringsprogram. Inom åtgärd 4 Restaurering av grundområden och
anläggande av våtmarker utgjorde bidraget 75% av kostnaderna för åtgärderna, dock högst
3 375 000 kr som skulle betalas ut i bidrag under perioden 1999-2001. Beslut om förlängning
av projektet har tagits vid fem tillfällen. Projektet har pågått mellan 1999-2006.
Projektet innehöll två delprojekt:
1) Förbättring av vattenomsättningen i de grunda vikarna genom att öppna upp
vägbankar och trånga sund som människan påverkat fysiskt.
2) Anläggande av våtmarker, skyddszoner och borttagande av kulvertar i tillrinnande
vattendrag längs Tanumskusten.
Utöver de 75% som finansierades via Regeringen bidrog Tanums kommun med 25% av de
totala investeringskostnaderna. Den totala investeringen i projektet har varit 6 466 858 kr.
Projektet utförts i nära kontakt med Strömstads kommun eftersom problemet med
förekomsten av grönalger i de grunda vikarna och hög närsaltsbelastning berör samma havsoch avrinningsområden.
Delprojekt 1
I ansökan om Lokalt investeringsprogram 1998-11-12 redovisades följande exempel på
vägbankar där miljöförbättrande åtgärder kunde bli aktuella:
•
•
•
•
•
•

Vägbank mellan ön Böckern och fastlandet.
Vägbank mellan Galtö och Resö.
Sten-blockutfyllnad mellan Galtö och fastlandet.
Vägbank mellan Härödsholmen och fastlandet.
Sten-blockutfyllnad mellan Östholmen och fastlandet, samt sänkning av befintliga
trummor i vägbank.
Vägbank vid Ramsfjorden/Rödhammaren.

* På grund av de mycket höga kostnaderna för att anlägga trummor vid den större vägbanken
mellan Galtö-Resö, och insatsen i relation till miljöeffekten blev mycket begränsad, samt då
Vägverket ej hade ekonomiska resurser att genomföra förbättrande åtgärder, beslöt Tanums
kommun att objektet ej skulle att innefattas i det Lokala investeringsprogrammet.
Kostnaderna för detta objekt har av Vägverket beräknats till mellan 500 000 kr upp till flera
miljoner kr, beroende på hur många och stora trummor som anläggs.
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Delprojekt 1 påbörjades under 1999. Under 1999 togs kontakt med Länsstyrelsen för
diskussion kring potentiella vägbankar där trummor kunde anläggas alternativt där
bortgrävning kunde bli aktuellt. SMHI utförde även beräkningar av vilka effekter som
kommer att erhållas på vattengenomströmningen utifrån olika förslag på åtgärder.
Ytterligare ett mindre vägbanksobjekt tillkom under arbetets gång (vid ön Dyngön ute i
Tanums skärgård). Vid Dyngön har nu en trumma anlagts i en mindre vägbank, samt en del
grävningar utförts för att öka vattenomsättningen i området Under projektets gång har även en
vägbank med omgivande område aktualiserats vid Dunnholmen (Heestrand). Vid denna plats
har nu två trummor anlagts i befintlig vägbank, och en del grävningar utförts för att öka
vattenomsättningen i området.
Nedanstående objekt har därmed åtgärdats:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Vägbanken mellan fastlandet och Galtö. Skrivelse har skickats till Vägverket angående
behov av rensning vid brofästen. Vägverket har utfört en viss upprensning av nedfallna
stenar och block i anslutning till en bro. Detta arbete utfördes ej inom LIP-projektet.
Vägbank vid Böckern. Fem plasttrummor med 0,8 m diameter anlagda.
Utfyllnad vid Kloppholmen, Galtö- fastlandet. Bortgrävd.
Utfyllnad vid Härödsholmen-fastlandet. Bortgrävning och anläggande av träbro.
Utfyllnad vid Östholmen. Bortgrävd.
Vägbank vid Östholmen. Sänkning av befintliga trummor.
Vägbank vid väg 163 (Ramsfjorden/Rödhammaren). Rensning av befintlig trumma utförd
av Vägverket. Beslut om råd till Vägverket angående behov av ny trumma mitt i
vägbanken.
Vägbank vid Dyngön. Plasttrumma anlagd och grävning utförd för att öka
vattenomsättningen.
Vägbank och markområden vid Dunnholmen, Heestrand. Tre plasttrummor med 0,8 m
diameter anlagda. Grävning utförd för att öka vattenomsättningen.

Inom projektet har totalt sju objekt i grundområden åtgärdats så att vattengenomströmningen
väsentligt har förbättrats och omedelbara synliga effekter i form av en förändrad fauna och
flora vid grundområdena har registrerats. Synbara effekter i form av naturligt eroderade
”kanaler” i sedimenten har även noterats vid de flesta grundområdena. Detta innebär att
syrerikt vatten idag strömmar in över stora grundområden som sommartid till och från tidigare
drabbades av syrebrist. Livsförutsättningarna för den biologiska mångfalden på
grundområdena har därmed väsentligt förbättrats. SMHI:s beräkningar har t ex visat att
åtgärderna har ökat genomströmningskapaciteten i sundet mellan Galtö och fastlandet med
mer än 75% (utdrag bifogas).
I Bohuskustens Vattenvårdsförbund regi har det sedan 1998 genomförts årliga
flygfotograferingar av utbredningen av snabbväxande makroalger. Syftet är att spegla olika
skärgårdsområdens känslighet för belastning av näringsämnen.
Flygfotograferingarna utförs 3 ggr under maj-september. Vid varje flygtillfälle tas 100-150
bilder av slumpvis utvalda grunda havsområden på en yta mellan 2-20 ha. Under samma
tidsperiod genomförs vid 2 tillfällen provtagningar av sediment (analys av total kol, organiskt
kol och total kväve och total fosfor) artsammansättning och biomassa av algerna. Proverna tas
från fem slumpvis utvalda provområden inom varje region (totalt har kusten i vårt län delats
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upp i fyra regioner). Årliga uppföljningar av de utförda åtgärdernas effekter inom LIPprogrammet kan därmed ske.
Delprojekt 2
Projektet påbörjades i december 2000. I samarbete med Hushållningssällskapet i Göteborgs
och Bohuslän genomfördes den inledande uppstartsfasen (information, adressregister,
brevutskick, möten, intresseanmälningar m m). Ett personligt utskick utfördes till 810
markägare i kustområdet (ungefär motsvarande arealen inom Lurs, Tanums, Kvilles,
Svennebys och Bottnas socknar). I utskicket informerades det om projektet samt om
möjligheten att erhålla finansiering för anläggande av våtmarker. Annons med inbjudan fanns
också insatt i informationsbladet Björklövet den 25 januari 2001.
Två informationsmöten hölls, 31 januari och 5 februari 2001, där totalt 29 markägare deltog.
På intresseanmälan kunde man markera om man var intresserad av rådgivning om våtmarker,
skyddszoner, växtodlings- och växtnäringsåtgärder, gödselanvändning/gödselhantering eller
annat. S k KULM-pengar hade beviljats efter ansökan från Hushållningssällskapet, vilket
innebär att gårdsbesöken även kunde omfatta rådgivning och gödselanvändning/
gödselhantering i de fall lantbrukaren så önskade.
Ca 50 markägare skickade därefter in intresseanmälningar för anläggande av våtmarker för
totalt ca 75 våtmarkslägen. Alla intresserade fick gårdsbesök utförda via
Hushållningssällskapet och Tanums kommun. Då det inom det dåvarande EU-miljöstödet för
jordbruket även fanns möjlighet att ansöka om stöd för anläggande av skyddszoner intill
vattendrag, hade en hel del lantbrukare redan ansökt om sådant stöd. De flesta lantbrukare var
därför mer fokuserade på anläggande av våtmarker. 25 potentiella platser för anläggande
våtmarker anmäldes därefter till Länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap. miljöbalken. Tyvärr
var handläggningstiden för samrådet enligt 12 kap. miljöbalken hos Länsstyrelsen ca 5
månader. Vid inlämnandet av samråden lämnades besked från Länsstyrelsen att
handläggningstiden skulle ligga på ca 6 veckor. Arbetet med flera objekt kom därmed att
försenats i motsvarande omfattning.
I ett första skede prioriterades ett tiotal våtmarkslägen då dessa platser bedömdes ge stor
miljönytta (bra möjlighet att ta upp näringsämnen samt stora naturvärden) och vara relativt
konfliktfria utifrån markägarens, Hushållningssällskapets, Tanums kommuns och
Länsstyrelsens bedömningar. Möjligheterna till markersättning finansierat via EU:s miljöstöd
undersöktes även för varje våtmark under projektets gång. Där våtmarker anlades skrevs 20åriga avtal med berörda fastighetsägare. Fastighetsägaren förbinder sig därmed att behålla
våtmarken i minst 20 år och även att utföra tillsyn och underhåll. Om fastighetsägaren låter
riva våtmarksanläggningen innan avtalstidens utgång, blir fastighetsägaren ersättningsskyldig
till kommunen. Ersättningsnivån beräknas utifrån totalt investerade medel av staten och
kommunen, delat med 20 och multiplicerat med antalet år som återstår av avtalstiden.
Då reglerna kring EU:s miljöstöd fortfarande var oklara vid anläggandet av våtmarkerna på
fastigheterna Solhem 1:9, Söbskinn 1:9 och Fröstorp 1:10 utbetalades en engångsersättning
för berörd mark motsvarande EU:s miljöersättning (60 000 kr/ha). För övriga våtmarkerna
utbetalades ingen markersättning, utan fastighetsägarna hänvisades till EU:s miljöstöd. LIP
finansierade därmed enbart projekterings- och anläggningskostnaderna.

14
För varje våtmarksläge framtogs projekteringsunderlag via konsulterna
Hushållningssällskapet, Himmerland Natur- & Vattenvård AB, Larsson J & K och SWECO
VIAK AB. Vid två våtmarkslägen, Krokbräcke 1:8 och Ryland 1:1 genomfördes även
arkeologiska förstudier av Bohusläns museum, då fornlämningar fanns i närområdet.
Vid följande fastigheter anlades våtmarker 2003-2006:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solhem 1:9
Söbskinn 1:9 (två våtmarker)
Fröstorp 1:10
Rönningen 1:2
Krokbräcke 1:8
Fåglekärr 3:2
Mungseröd 1:2 (två våtmarker)
Ryland 1:1
Hamburgsund 2:2
Kindlycke 2:1
Solhem 2:4 (restaurering av meanderslingor i vattendrag)
Ejgdetjärnet (restauering av en tidigare utdikad våtmark, berörande ett flertal fastigheter)

14 våtmarker har anlagts med varierande arealer mellan 0,1 ha upp till 18 ha. Den
sammanlagda arealen för alla våtmarkerna är 24,15 ha. En teoretisk beräkning utgående från
att upptaget av fosfor och kväve är 15 – 30 kg/ha och år, respektive 400-600 kg/ha och år
(källa: Våtmarksboken - Skapande och nyttjande av värdefulla våtmarker, VASTRA 2002),
innebär det att tillrinningen till av fosfor och kväve till vattendragen och havet har minskat
med 0,362-0,724 ton fosfor/år och 9,66-14,49 ton kväve/år .
Då restaureringen av Ejgdetjärnet var ett relativt stort objekt, jämfört med anläggandet av de
övriga våtmarkerna, lämnas en mer utförlig information separat för detta objekt under
rubriken ”Genomförda åtgärder inom delprojekt 2, Anläggande av våtmarker”.
Vid ett våtmarksläge på fastigheten Aleviken 1:1 och Näs 1:51 togs projekteringsunderlag
fram inom LIP. Därefter hänvisades markägarna till EU:s miljöstöd vad gäller
anläggningsarbetet och markersättningar.
Vid nedanstående fastigheter utfördes samråd och förstudier som av olika skäl senare
medförde att vidare projektering ej genomfördes:
Sandbäck 3:2 (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Torbal 1:12 (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Kville-Bräcke 2:3 (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Hjälpesten 4:11 (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Resö 1:13 (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Edsten 1:1 (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Kville-Torp 3:3 (sidodamm, liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Kville-Rörvik 1:7 m fl (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Slänge 1:4 (p g a befintlig kulvert under länsväg kunde projektet ej genomföras)
Valeby 1:8 (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Nasseröd 1:2 m fl (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
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Vidingen 5:11 (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Tanums-Säm 3:9 m fl (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Gerum 2:3 (sidodamm, liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Varebacka 1:6 (liten miljövinst i relation till arbetsinsats)
Svandal 2:3 (ekonomiskt utrymme saknades inom LIP)
Norby 1:4 (ekonomiskt utrymme saknades inom LIP)
Information
Information om åtgärd 4, Projekt restaurering av grundområden och anläggande av våtmarker
1999-2006, har lämnats vid en rad olika tillfällen. I december 2000 informerades alla hushåll i
Tanums kommun via kommunens informationstidning (utdrag bifogas). 22 december 2000
skrev tidningen Bohusläningen en artikel då arbetet påbörjades vid vägbank Böckern (utdrag
bifogas).
Möte med referensgruppen hölls 2001-01-18. På mötet deltog Länsstyrelsen,
Naturskyddsföreningen, Bottna Hembygdsförening, Tanums Hushållningsgille, Tanums LRFKville LRF-avdelning och Lurs LRF-avdelning. 2001-01-26 hölls en pressinformation
(bifogas). Satsningen på anläggande av våtmarker belystes i artiklar 2 februari 2001 i
Buhusläningen och 3 februari 2001 i Strömstads Tidning. 22 april 2001 genomfördes
studiebesök tillsammans med Naturskyddsföreningen i Tanum vid några av de grundområden
där förbättrande åtgärder hade genomförts (kopia av annons bifogas). Även elever studerande
på KomVux har förevisats vid några av grundområdena. Restaureringen av Ejgdetjärnet har
berörts i flera artiklar bl a i Bohusläningen 2005-03-08, 2005-05-21, 2005-10-13 och 200602-18 (utdragen bifogas). Efter att restaureringen av Ejgdetjärnet var utförd hölls ett
studiebesök på platsen 2006-09-27 tillsammans med Naturskyddsförening i Tanum (annons
bifogas).
Kontinuerliga kontakter med länsstyrelsen har hållits under hela projekttiden, inte minst
eftersom alla objekt (grundområden och våtmarker) har genomgått samråd enligt 12 kap.
miljöbalken. En informationsfilm (video/DVD) med namnet ”Levande vatten – en film om
miljö- och vattenvårdsarbetet i Tanums kommun” framtogs under 2005. I filmen informeras
bl a om de miljöförbättrande åtgärder som genomförts inom det Lokala
investeringsprogrammet (bifogas). Filmen har distribuerats till skolor, internt till olika
nämnder och förvaltningar, Tanums grannkommuner, länsstyrelsen, Tjärnö Marinbiologiska
station, Naturskyddsföreningen i Tanum, berörda markägare m fl.
Under hela perioden 1999-2006 har kommunen kontinuerligt informerat om det Lokala
investeringsprogrammet via hemsidan www.tanum.se Utdrag från hemsidan bifogas.
Sysselsättning
Under projekttiden 1999-2006 har det tillskapats ca 6 årsarbeten.
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Genomförda åtgärder inom delprojekt 1, ”Restaurering av
grundområden”
Vägbanken mellan fastlandet och Galtö
Skrivelse skickades till Vägverket angående behov av rensning vid brofästen. Vägverket har
utfört en viss upprensning av nedfallna stenar och block i anslutning till en bro.

Flygfoto 2005: Vägbanken mellan fastlandet och Galtö.
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Vägbanken mellan fastlandet och Galtö.

Vägbank vid Böckern
Ön Böckern är belägen i Tanums norra innerskärgård. Naturvårdsintressena är här mycket
stora då vattenområdet omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken, naturreservat, strandskydd och Natura 2000-område (SPA och pSCI). Ingen
vattengenomströmning fanns mellan grundområdena norr och söder om befintlig vägbank
mellan fastlandet och Böckern. Norr om vägbanken har det under många decennier ansamlats
sediment. Jämfört med grundområdet söder om vägbanken var det ca 0,4 m högre
sedimentnivå i det norra grundområdet.
Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken genomfördes innan åtgärderna
påbörjades. I befintlig vägbank anlades fem trummor i plast, med en diameter på 0,8 m. I
anslutning till respektive trummas ändar bortgrävdes sediment för att förbättra möjligheten att
få igång en naturlig vattengenomströmning mellan de båda grundområdena. Muddrande
kanaler utfördes ej. Massorna upplades i närområdena, på land, och anpassades till befintlig
terräng.
Effekter av den förbättrande vattengenomströmningen har kunnat studeras via flygfoton tagna
2005, se nedan.
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Flygfoto 2005: Vägbank vid Böckern.
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Vägbank vid Böckern.

Utfyllnad vid Kloppholmen, Galtö- fastlandet
Grundområdet mellan fastlandet och Galtö är beläget i Tanums norra innerskärgård.
Naturvårdsintressena är här mycket stora då vattenområdet omfattas av riksintresse för
naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, naturreservat, strandskydd och Natura
2000-område (SPA och pSCI). Mycket liten vattengenomströmning fanns mellan
grundområdena norr och söder om befintlig utfyllnad mellan fastlandet och Galtö.
Utfyllnaden utfördes under 1800-1900-talen för att öka möjligheten till en landpassage för de
boende på Galtö. Sedan ny vägbro anlades på annan mellan Galtö och fastlandet i mitten av
1950-talet, minskade betydelsen av en landpassage vid Kloppholmen.
Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken genomfördes innan åtgärderna
påbörjades. Bortgrävning av sten och block på en sträcka av ca 75 m och ett djup på ca 1 m
utfördes. Massorna upplades i närområdena, på land, och anpassades till befintlig terräng.
SMHI:s beräkningar har visat att åtgärderna har ökat genomströmningskapaciteten i sundet
mellan Galtö och fastlandet med mer än 75%. Effekter av den förbättrande
vattengenomströmningen har även påvisats via flygfoton tagna 2005, se nedan.
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Flygfoto 2005: Utfyllnad vid Kloppholmen, Galtö- fastlandet.
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Utfyllnad vid Kloppholmen, Galtö- fastlandet.

Utfyllnad vid Härödsholmen-fastlandet
Grundområdet mellan fastlandet och Härödsholmen är beläget i Tanums norra innerskärgård.
Naturvårdsintressena är här mycket stora då vattenområdet omfattas av riksintresse för
naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, naturreservat, strandskydd och Natura
2000-område (SPA och pSCI). Mycket liten vattengenomströmning fanns mellan
grundområdena norr och söder om befintlig utfyllnad mellan fastlandet och Härödsholmen.
Utfyllnaden utfördes under 1800-1900-talen för att öka möjligheten till en landpassage för de
boende på Härödsholmen.
Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken genomfördes innan åtgärderna
påbörjades. En geoteknisk undersökning utfördes. I samråd med markägarna bortgrävdes
utfyllnaden och en ca 10 m lång mindre träbro anlades. Sediment i brons närområde
bortgrävdes för att få igång en naturlig vattengenomströmning mellan de båda
grundområdena. Muddrande kanaler utfördes ej. Massorna upplades i närområdena, på land,
och anpassades till befintlig terräng.
SMHI:s beräkningar har visat att åtgärderna har ökat genomströmningskapaciteten i sundet
mellan Galtö och fastlandet med mer än 75%. Effekter av den förbättrande
vattengenomströmningen har även påvisats via flygfoton tagna 2005, se nedan.
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Flygfoto 2005: Utfyllnad vid Härödsholmen-fastlandet.
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Utfyllnad vid Härödsholmen-fastlandet.

Utfyllnad vid Östholmen
Grundområdet mellan fastlandet och Östholmen är beläget i Tanums norra innerskärgård.
Naturvårdsintressena är här mycket stora då vattenområdet omfattas av riksintresse för
naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, naturreservat, strandskydd och Natura
2000-område (SPA och pSCI). Mycket dålig vattengenomströmning fanns mellan
grundområdena norr och söder om befintlig utfyllnad mellan fastlandet och Östholmen.
Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken genomfördes innan åtgärderna
påbörjades. Bortgrävning av sten och block på en sträcka av ca 30 m och ett djup på ca 1 m
utfördes. Muddrande kanaler utfördes ej. Massorna upplades i närområdena, på land, och
anpassades till befintlig terräng.
Effekter av den förbättrande vattengenomströmningen har kunnat studeras via flygfoton tagna
2005, se nedan.
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Flygfoto 2005: Utfyllnad vid Östholmen.
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Utfyllnad vid Östholmen.

Vägbank vid Östholmen. Sänkning av befintliga trummor.
Grundområdet mellan fastlandet och Östholmen är beläget i Tanums norra innerskärgård.
Naturvårdsintressena är här mycket stora då vattenområdet omfattas av riksintresse för
naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, naturreservat, strandskydd och Natura
2000-område (SPA och pSCI). Dålig vattengenomströmning fanns mellan grundområdena
norr och söder om befintlig utfyllnad mellan fastlandet och Östholmen. 1998 hade tre
trummor (0,8 m diameter) anlagts vid befintlig vägbank med stöd av vattenavgiftsmedel
(länsstyrelsen) och EG:s strukturfonder (Fiskeriverket).
Tyvärr hade dessa trummor inte anlagts tillräckligt djupt 1998, vilket innebar att
vattengenomströmningen blev sämre än beräknat. Omgrävning utfördes därför och
trummorna sänktes, samt en del sediment i anslutning till dessa bortgrävdes. Muddrande
kanaler utfördes ej. Massorna upplades i närområdena, på land, och anpassades till befintlig
terräng. Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken genomfördes innan åtgärderna
påbörjades.
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Flygfoto 2005: Vägbank vid Östholmen. Sänkning av befintliga trummor.
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Vägbank vid Östholmen. Sänkning av befintliga trummor.

Vägbank vid väg 163 (Ramsfjorden/Rödhammaren)
Beslut om råd till Vägverket angående behov av ny trumma mitt i vägbanken, samt rening av
den befintliga trumman. Rensning utförd av Vägverket i den befintlig trumman som var
igenslammad. Inga åtgärder i övrigt finansierat via LIP. SMHI:s beräkningar har visat att
rensningen medfört att genomströmningskapaciteten på grund av drivning av tidvatten nu är
ungefär 60% av den möjliga (utdrag bifogas). Tidigare fanns i princip inget vattenutbyte
genom drivningen av tidvatten.
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Flygfoto 2005: Vägbank vid väg 163 (Ramsfjorden/Rödhammaren).
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Vägbank vid väg 163 (Ramsfjorden/Rödhammaren).

Vägbank vid Dyngön. Plasttrumma anlagd och grävning utförd för att öka
vattenomsättningen.
Vattenområdet omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken, naturreservat (landskapsskydd) och strandskydd. Vattenflödet mellan
vattenområdena väster och öster om den befintliga vägbanken saknades, då vägbanken var
helt tät. Väster och öster om vägbanken har det under många år ansamlat sediment.
Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken genomfördes innan åtgärderna
påbörjades. En trumma med 1,0 m diameter anlades centralt i vägbanken. För att ytterligare
förbättra vattengenomströmningen bortgrävdes även sediment vid två områden på ca 10 x 4
m, och ett djup på ca 0,5 m, i anslutning till trummorna. Massorna upplades i närområdena, på
land, och anpassades till befintlig terräng.
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Flygfoto 2005: Vägbank vid Dyngön. Plasttrumma anlagd och grävning utförd för att öka vattenomsättningen.

31

Vägbank vid Dyngön. Plasttrumma anlagd och grävning utförd för att öka vattenomsättningen.

Vägbank och markområden vid Dunnholmen, Heestrand. Tre plasttrummor med 0,8 m
diameter anlagda. Grävning utförd för att öka vattenomsättningen.
Vattenområdet omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken, naturreservat (landskapsskydd) och strandskydd. Vattenflödet mellan
vattenområdena norrr och söder om den befintliga vägbanken saknades, då vägbanken var helt
tät. Norr och söder om vägbanken har det under många år ansamlat sediment.
Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken genomfördes innan åtgärderna
påbörjades. Tre trummor med 0,8 m diameter anlades centralt i vägbanken. För att ytterligare
förbättra vattengenomströmningen bortgrävdes även sediment från äldre diken söder om
vägbanken. Massorna upplades i närområdena, på land, och anpassades till befintlig terräng.
Effekter av den förbättrande vattengenomströmningen har kunnat studeras via flygfoton tagna
2005, se nedan.
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Flygfoto 2005: Vägbank och markområden vid Dunnholmen, Heestrand. Tre plasttrummor med 0,8 m diameter
anlagda. Grävning utförd för att öka vattenomsättningen.
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Vägbank och markområden vid Dunnholmen, Heestrand. Tre plasttrummor med 0,8 m diameter anlagda.
Grävning utförd för att öka vattenomsättningen.
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Genomförda åtgärder inom delprojekt 2, ”Anläggande av
våtmarker”
Solhem 1:9
Våtmarken ligger i Anråsälvens övre del. Arealen ca 0,15 ha. Uppskattat medeldjup ca 1-1,5
m. Avrinning sker till Hudälven. Våtmarken avvattnar ca 59 ha, varav ca 29 ha är åker- och
betesmark. Vattendraget uppströms är kulverterad. Våtmarken anlades för att minska
utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbrukmark inom avrinningsområdet.
Våtmarken gynnar även den biologiska mångfalden eftersom det råder brist på liknande
biotoper i detta landskap. Våtmarkens utlopp har anpassats för vandrande fisk. Samråd med
länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken genomfördes innan åtgärderna påbörjades.
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Söbskinn 1:9 (två våtmarker)
Våtmarkerna ligger i Anråsälvens övre del. Den sammanlagda arealerna på båda våtmarkerna
är ca 0,2 ha. Uppskattat medeldjup ca 1-1,5 m. Avrinning sker till Hudälven.Våtmarken
avvattnar ca 13 ha, varav ca 6 ha är åker- och betesmark. Våtmarken anlades för att minska
utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbrukmark inom avrinningsområdet.
Våtmarken gynnar även den biologiska mångfalden eftersom det råder brist på liknande
biotoper i detta landskap. Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken genomfördes
innan åtgärderna påbörjades.
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Fröstorp 1:10
Våtmarken ligger i Anråsälvens övre del. Arealen ca 0,21 ha. Uppskattat medeldjup ca 1-1,5
m. Avrinning sker till Pulsebäcken. Våtmarken avvattnar ca 190 ha, varav ca 37 ha är åkeroch betesmark. Våtmarken anlades för att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och
skogsbrukmark inom avrinningsområdet. Våtmarken gynnar även den biologiska mångfalden
eftersom det råder brist på liknande biotoper i detta landskap. Våtmarkens utlopp har
anpassats för vandrande fisk. Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken
genomfördes innan åtgärderna påbörjades.
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Rönningen 1:2
Våtmarken ligger i Jorälvens övre del. Arealen ca 0,46 ha. Uppskattat medeldjup ca 1 m.
Avrinning sker till Vremsbäcken. Våtmarken avvattnar ca 4 ha, varav ca 1 ha är åker- och
betesmark. Våtmarken anlades för att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och
skogsbrukmark inom avrinningsområdet. Våtmarken gynnar även den biologiska mångfalden
eftersom det råder brist på liknande biotoper i detta landskap. Våtmarkens utlopp har
anpassats för vandrande fisk. Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken
genomfördes innan åtgärderna påbörjades.
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Krokbräcke 1:8
Våtmarken ligger i Anråsälvens övre del. Arealen är ca 3,30 ha. Uppskattat medeldjup ca 1 m.
Avrinning sker till Ängebäcken. Våtmarken avvattnar ca 20 ha, varav ca 5 ha är åker- och
betesmark. Våtmarken anlades för att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och
skogsbrukmark inom avrinningsområdet. Våtmarken gynnar även den biologiska mångfalden
eftersom det råder brist på liknande biotoper i detta landskap. Våtmarkens utlopp har
anpassats för vandrande fisk. Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken
genomfördes innan åtgärderna påbörjades. Då fornlämning fanns i närområdet utfördes även
en arkeologisk förundersökning.
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Fåglekärr 3:2
Våtmarken ligger i Jorälvens övre del. Arealen är ca 0,50 ha. Uppskattat medeldjup ca 1-1,5
m. Avrinning sker till Vremsbäcken. Våtmarken avvattnar ca 36 ha, varav ca 4 ha är åker- och
betesmark. Våtmarken anlades för att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och
skogsbrukmark inom avrinningsområdet. Våtmarken gynnar även den biologiska mångfalden
eftersom det råder brist på liknande biotoper i detta landskap. Våtmarkens utlopp har
anpassats för vandrande fisk. Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken
genomfördes innan åtgärderna påbörjades.
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Mungseröd 1:2
Våtmarkerna ligger i Skärboälvens övre del. Den sammanlagda arealen är ca 0,55 ha (0,35
ha+0,20 ha). Uppskattat medeldjup ca 1 m. Våtmarkerna avvattnar ca 322 ha, till övervägande
delen skogsmark. Överledning av högvattenflöden leds in i den övre våtmarken och därefter
förs del av flödet vidare till den nedre våtmarken. Våtmarkerna kan därmed betraktas som
”sidodammar”. Våtmarkerna anlades främst för att för att minska extrema flödestoppar i
vattendraget och på så sätt minska erosionen nedströms i jordbrukslandskapet. På så sätt
minskar även utflödet av partiklar, till vilka betydande mängder totalfosfor är knutna.
Våtmarken gynnar även den biologiska mångfalden eftersom det råder brist på liknande
biotoper i detta landskap. Våtmarkens utlopp har anpassats för vandrande fisk. Samråd med
länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken genomfördes innan åtgärderna påbörjades.
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Ryland 1:1
Våtmarken ligger i Skärboälvens övre del. Arealen är ca 0,18 ha. Uppskattat medeldjup ca 1
m. Avrinning sker till Ängebäcken. Våtmarken avvattnar ca 65 ha, varav ca 6 ha är åker- och
betesmark. Våtmarken anlades för att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och
skogsbrukmark inom avrinningsområdet. Våtmarken gynnar även den biologiska mångfalden
eftersom det råder brist på liknande biotoper i detta landskap. Våtmarkens utlopp har
anpassats för vandrande fisk. Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken
genomfördes innan åtgärderna påbörjades. Då fornlämning fanns i närområdet utfördes även
en arkeologisk förundersökning.

42
Hamburgsund 2:2
Våtmarken ligger nordost om Hamburgsund. Arealen är ca 0,30 ha. Uppskattat medeldjup ca
1 m. Våtmarken avvattnar ca 12 ha, varav ca 1 ha är åker- och betesmark. Våtmarken anlades
för att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbrukmark inom
avrinningsområdet. Våtmarken gynnar även den biologiska mångfalden eftersom det råder
brist på liknande biotoper i detta landskap. Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap.
miljöbalken genomfördes innan åtgärderna påbörjades.
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Kindlycke 2:1
Våtmarken ligger i Jorälvens övre del. Arealen ca 0,30 ha. Uppskattat medeldjup ca 1-1,5 m.
Avrinning sker till Vremsbäcken. Våtmarken avvattnar ca 83 ha, varav ca 10 ha är åker- och
betesmark. Våtmarken anlades för att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och
skogsbrukmark inom avrinningsområdet. Våtmarken gynnar även den biologiska mångfalden
eftersom det råder brist på liknande biotoper i detta landskap. Våtmarkens utlopp har
anpassats för vandrande fisk. Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken
genomfördes innan åtgärderna påbörjades.
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Solhem 2:4
Två meanderslingor återskapades i Träsvallsälvens övre del. Meanderslingorna hade genom
en tidigare uträtning av vattendraget kommit att ligga vid sidan av det befintliga vattendraget.
Meanderslingorna grävdes ur och grus och sten lades därefter ut. Förutsättningar för en
nyetablering av beskuggande vegetation skapades också genom de vidtagna åtgärderna.
Förutom ett ökat näringsupptag gynnas också havsöringen i vattendraget genom att bottenoch närmiljön förbättrats. Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. miljöbalken genomfördes
innan åtgärderna påbörjades. Åtgärderna finansierades genom statligt fiskevårdsbidrag (70%)
och LIP (30%).
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Restaurering av Ejgdetjärnet
Bakgrund
Inom kommunens lokala investeringsprogram påbörjades 2002 planerna på att restaurera
Ejgdetjärnet, norr om Kämpersvik. Dessförinnan hade även restaureringsplaner diskuterats
bland annat inom Tanums naturskyddsförening i mitten av 1990-talet. Ejgdetjärnet var en
grund sjö fram till 1860-talet då en utdikning påbörjades. 1898 erhölls formellt tillstånd till
dikning av hela området och Ejgdetjärnet förvandlades då till jordbruksmark. Därefter har
även underhålls-dikningar utförts vid minst 2-3 tillfällen. Under ca 100 år med förändrad
markanvändning har markområdena sjunkit med ca 1,5 m.
I februari 2003 hölls en första träff med berörda markägare. I stort sett var de flesta markägare
positiva till restaureringsplanerna under förutsättning att ersättning för skada och intrång
kunde utbetalas. Målsättningen var då att t ex kunna erhålla stöd via EU:s miljöstöd för
anläggande av våtmarker. Hösten 2003 utfördes även ett samråd med länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ställde sig mycket positiv till projektet.
En markavvägning utförd av SWECO VIAK AB visade att landskapet kring det forna
Ejgdetjärnet var mycket flackt. En dämning på 25 cm skulle ge ca 8,1 ha vattenspegel, 50 cm
skulle ge 14,3 ha och 75 cm dämning skulle ge 18,0 ha vattenspegel. Dämningsnivåerna var
beräknade från nuvarande dikeskrön. I den fortsatta planeringen utgicks från att en dämning
på 75 cm skulle eftersträvas. I området berördes 22 fastigheter.
I områdets nedre del fanns det sex mindre skiften där ägareförhållandena vara oklara. En
lantmäteriutredning gjordes därför under 2004. Först därefter gick det att få en överblick över
hur många fastighetsägare som blev berörda. Vid en dämning måste ersättning utbetalas för
områdena som sätts under vatten, men även för marker där det så kallade torrläggningsdjupet
försämras. Vid ett torrläggningsdjup på 0,5 m berördes totalt 31,2 ha motsvarande 40
fastigheter och 46 ägare.
Bohusläns museum gjorde i februari 2004 ett arkeologiskt utlåtande. Det konstaterades att
ingen särskild utredning krävs eftersom inga fasta fornlämningar finns registrerade i området
och eventuella fynd inte påverkas negativt. En ansökan om tillstånd för en dämning på 75 cm
inlämnades till miljödomstolen 2004-07-05. Med i ansökan fanns även en
miljökonsekvensbeskrivning. Tyvärr tog handläggningen där mer än ett år och först 2005-0725 erhölls tillstånd. Domen vann laga kraft 2005-08-16. Miljödomstolen beslöt att ersättningar
för skada och intrång på totalt 1 218 276 kr skall utbetalas. Totalt har markersättning
utbetalats för 31,2 ha, varav 10,2 ha har ersatts med 60 000 kr/ha (motsvarande EU:s
miljöstöd för anläggande av våtmarker). Resterande 21 ha har ersatts med 30 000 kr/ha.
Naturbeskrivning
Området där Ejdetjärnet var beläget har under de ca 100 åren efter avvattningen drastiskt
ändrat karaktär. Vattenspegeln är borta och markerna användes till stor del för åkerbruk och
betesdrift fram till slutet av 1990-talet. I de nedre delarna dominerar bälten med vass i de
fuktigare partierna. Då betesdjuren ej längre betar i området och åkerbruk ej sker, har en
successiv igenväxning skett av de öppna gräsmarkerna. I området övre del finns idag en
fuktlövskog.
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I områdets nedre delar är det önskvärt att ett bete återupptas, inte minst för att upprätthålla en
öppna gräsmarkerna ner mot vattenspegeln. Statligt naturvårdsbidrag på 37 000 kr (50%) har
erhållits från länsstyrelsen 2005 för stängsling och på så sätt möjliggörs beteshävd i området.
Målet är bl a att också återfå en våtmarks karaktäristiska fauna. En restaurering av
Ejgdetjärnet skulle gynna flera fågelarter knutna till sådana miljöer, såsom änder, gäss och
vadare. Vid tillfällen med hög vattenföring, framför allt under vår och höst, kommer en
näringsrik miljö för simfåglar att erhållas. En restaurerad våtmark med långgrunda stränder
bedöms ge mycket positiva konsekvenser också för andra artgrupper, som t ex grod- och
kräldjur, fladdermöss och fisk.
Ett nytt större våtmarksområde kan teoretiskt bidra till en större retention av närsalter genom
fastläggning av fosfor i sedimenten och genom denitrifikation av kväve (bakteriella
kväveprocesser). Jämfört med dagens situation då endast en mindre retention sker i området
kommer uppskattningsvis ca 7200 kg kväve årligen att tas upp i Ejgdetjärnet (400 kg kväve/år
x 18 ha).
Detta innebär att restaureringen av Ejgdetjärnet kommer att ge mycket positiva konsekvenser
även för havsmiljön. En återskapad våtmark tillför ytterligare ett landskapselement i
närområdet till Kämpersvik. Ett öppet landskap med inslag av vattenspegel skapar nya
utblickar och perspektiv. Med rätt framtida skötsel kan området bli ett ännu mer värdefullt
utflyktsmål för Tanums invånare och besökare, skolor, m fl, där man kan njuta av ett rikt
fågelliv och öppna marker. Tillgängligheten är redan idag relativt god genom att flera mindre
vägar och stigar finns både norr och söder om Ejgdetjärnet.
Finansiering
Ersättningar för skada och intrång finansieras via återstående medel inom det Lokala
investeringsprogrammet samt av miljö- och byggnadsnämnden.
För anläggande av utloppsanordning, dämningsvallar och nedtagande av elledningar har det
sökts EU-medel från Fiskeriverket. Beslut om 50% stöd har erhållits, dock max 575 000 kr.
Länsstyrelsen stödjer projektet genom bidrag från vattenavgiftsmedel, 111 048 kr.
I övrigt stödjer följande föreningar, företag och privatpersoner projektet:
Världsnaturfonden (WWF)
- Naturskyddsföreningen (Riks)
- Naturskyddsföreningen i Tanum
- Sparbanken Tanum
- Stiftelsen Västsvenska Fritidsområden
- Kämpersviks Hamn AB
- Brandt Fordon AB
- BohusByggarna AB
- Grebbestads Industrifastigheter AB
- Ljungskile Fiber AB
- RAMBO AB
- Tanums Bostäder AB
- Askengren Fastighetsmäklare AB
- Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB
- Havstens Fastighetsförvaltning AB
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- FH Schakt Rabbalshede AB
- Jan-Erling Ohlson
- Hans Martin Jarmund och Turi Nerdrum
- Per Johan Arvidson
- Eva Lena Robertsson
- Jan och Margareta Joelsson
- Lars och Birgitta Carlsson
- Magdalena Hochholzer
- Ann-Helen Rustad
- Gunnar Rylander
Nuläget
I slutet av mars 2006 påbörjades restaureringsarbetet vid Ejgdetjärnet. Arbetet utfördes av FH
Schakt Rabbalshede AB och färdigställdes i mitten av juni 2006.
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Aleviken 1:1 och Näs 1:51
Vid ett våtmarksläge på fastigheten Aleviken 1:1 och Näs 1:51 togs projekteringsunderlag
fram inom LIP. Därefter hänvisades markägarna till EU:s miljöstöd vad gäller
anläggningsarbetet och markersättningar.
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