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1.1 SYFTE
Undersökningen är framtagen på uppdrag av Tanums kommun för att belysa de marina bottensamhällenas utbredning och värden i och omkring Resö hamn i Tanums kommun. Undersökningsområdets avgränsning framgår av kartan på nästa sida.

1.2 METOD
Vid undersökning av områdets vegetation och bottenfauna användes en miniROV-farkost (se
bild nedan samt omslagsbilden). ROV-farkosten manövrerades från land (se omslagsbilden) ut i
de två områden som skulle kartläggas. Farkostens aktionsradie begränsades av kabellängden på
152 m mellan farkosten och manöverenheten. Den sistnämnda är försedd med videoskärm och
digitala inspelningsenheter som medger dokumentation på videotape eller hårddisk. Från videomaterialet har bilder uttagits till denna rapport. I bilderna anges ett ”D” som är djup i meter, samt
ett ”H” som är heading dvs kompasskursen.
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MiniROV som använts vid bottenundersökningen.
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OMRÅDESBESKRIVNING

Resö karakteriseras av i huvudsak av en tallskogsbevuxen större ö med både permanent och
sommarbostäder. De västra och norra delarna utgöres av attraktiva sandstränder som utnyttjas
flitigt för bad. I sydväst ligger Resö hamn som är ett mindre men aktivt kustfiskesamhälle med en
hamnbassäng beläget i ett sund omgärdat av brygga i söder och stenpir i norr. Flera sjöbodar
finns inom hamnen samt utmed angränsande område norr härom.

Resö fiskehamn
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Områdesbeteckningar A, B och C nedan refererar till Bilaga 1,
Norra området (A)
Norra området (A), som avses muddras, hyser inga särskilt bevarandevärda vegetationssamhällen
och ingen ålgräsvegetation även om bottnarna har potential för detta. Övervägande delar av
grundare bottnar utgöres av grövre sediment med sand, grus och sten. Även utspridda enstaka
stenar med några decimeters diameter förekommer (bild 3 och 6). Där sand dominerar finns
relativt rikligt med sandmask Arenicola marina (bild 2) samt nergrävda hjärtmusslor
Cerastoderma edule. Tomma skal av knivmussla Ensis sp. observerades på sandbottnen. En
stor del av sandbottnen täcks för tillfället av kolonibildande kiselalger Berkeleya rutilans (bild 1).
På stenar och större skal växer tämligen rikligt med sargassosnärja Sargassum muticum (bild
27), som på grund av årstiden (vinter) mestadels utgörs av bålens nedre bladlika delar. Senare
mot sommaren växer meterlånga skott med små flytblåsor ut från dessa övervintringsplantor.
Bland skalen på meterdjupt vatten och ner till ca 5 meter förekommer även ostron Ostrea edulis
samt det nyligen invandrade japanska jätteostronet Crassostrea japonica. Båda arterna har
varit mycket talrika utmed stora delar av Bohuskusten år 2008.
På ostronskal och blåmusselskal växer iögonfallande buskformiga skira rödalger Antithamnion
plumula (bild 4), vilka sannolikt försvinner mot sommaren.
Mitt i norra området finns ett mindre skär med normalt utvecklad vegetation av blåstång Fucus
vesiculosus (bild 25 och 26).
Mot djupare vatten i väster övergår sandbottnen successivt i siltig sand och med alltmer inslag av
lera (bild 7 och 8). Bottenytan har en lätt brun anstrykning av bentiska kiselalger.

Mittområdet (B)
Området bildar en successiv övergång från föregående område där allt mer finare sediment blir
vanligare (bild 11 och 12). Bottnen är mer eller mindre täckt med ett tunt brunt skikt med kiselalger.
Dessa dominerar bottnen närmare land (jfr bild 1). I skiktet med kiselalger syns talrika krypspår
från snäckor (troligen Nassa och/eller Litorina) och eremitkräftor. De senare är mycket vanliga
på samtliga bottentyper - särskilt där skalrikedomen är stor.
Vid stenpiren i söder finns ett flertal vita fläckar både mellan stenblocken och alldeles utanför
dessa. Fläckarna utgöres av svavelbakterier Beggiatoa sp. (bild 14-16), som indikerar kraftigt
störd botten eller sk ”död botten”. Underliggande sediment är svart av sulfider. Förekomsten av
svavelbakterier kan antingen har orsakats av att utsläpp (okänt om sådant finns här) eller dumpning av organiskt material (fiskrens?). Normalt har området en god vattenomsättning, vilket borde
vara tillräckligt för att sådana beläggningar med svavelbakterier inte skall uppkomma naturligt.
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Intill vattenytan längs stenpiren och övriga hårdgjorda undervattensytor i hamnen växer förutom
blåstång även knöltång Ascophyllum nodosum, vilken antyder att dessa delar är skyddade från
vågexponering. Någon utpräglad sågtångvegetation har däremot ej hittats.
Bergsbottnen utmed ön i väster är brant och hyser sparsam fauna med svampdjur och ishavsjöstjärnor Marthasterias glacialis (bild 31). Klippbottnen saknar högre algvegetation. Här och
var finns krustabildande kalkalger Phymatolithon sp. (bild 9, violetta fläckar) samt Cruoria
pelita (bild 9, mörkröd fläck).

Södra området (C)
Bottnen är av tydlig erosionstyp med rikliga inslag av grus och skal (bild 17-21). Här förekommer förutom vanlig sjöstjärna Asterias rubens (bild 19 och 20) också pelikanfotsnäckor Aporrhais
pes pelecani (bild 17) och nergrävda havsborstmaskar Neoamphitrite sp. vars trådformade
tentakler sticker upp ur hål i sedimentet (bild 21). Utmed stranden förekommer rikligt med
sargassosnärja beväxta med trådformade brunalger (bild 23). Fram emot sommaren kommer
påväxten av trådalgerna att öka kraftigt och sannolikt täcka hela grundbottensamhället med
sargassosnärjan - ett gissel som numera drabbar stora delar av Bohuskustens värdefulla grunda
bottnar som annars skulle hysa omfattande bestånd med kelpalger Laminaria saccharina och
L. digitata.
På pirens träpålar sitter ett stort antal havsanemoner Metridium senile (bild 24). På bottnen intill
piren ligger dels en kabel (bild 33) och en sjöledning som går ut till öns södra del. Ledningen (bild
34-36) förefaller ha blivit uppdragen på bergssidan alldeles nedanför badplatsen innan den åter
går ner mot bottnen och fortsätter mot söder. På ledningen sitter en rik rödalgsflora med Ceramium
rubrum, Antithamnion plumula och Delesseria sanguinea. Krabbtaska Cancer cancer (bild
32) sitter gärna intill och på ledningen med vikter.
Bergssidan på ön (bild 34-36) är, som i dess norra delar (bild 10), fattig på såväl alger som
fastsittande fauna. Här borde vid normala förhållanden finnas omfattande kelpbestånd, som hänger
ner utmed bergssidorna på djup mellan 2 och ca 8 m djup. Istället är bergssidorna nästan kala
med endast några få svampdjur Haliclona sp. Orsaken till avsaknaden av kelpalger är okänd,
men skulle kunna bero på att det finns små övervintringsskott till sargassosnärjan som nu är svåra
att se. Under sommaren växer dessa fort och blir, som tidigare påpekats, snabbt överväxta av
fintrådiga brunalger Pilayella litoralis. Under ett sådant massivt trådalgstäcke kan inga kelpalger
växa och på vintern när de oönskade algerna brutits ned, får dessa klippbottnar mer eller mindre
ett kalt utseende.

Fiskfauna
Fiskfaunan i samtliga tre undersökta delområden utgjordes av talrika bultfiskar Gobidae, sannolikt arterna sjustrålig smörbult som förekommer i frisimmande stim över bottnen, sand- och lerstubb, samt svart smörbult. Samtliga bottnar med särskilt erosionsmaterial som skal, grus och
sand är potentiellt attraktiva för olika plattfiskar.
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Till höger: kabel intill södra piren
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Sjöledningen som ligger i en båge på
bergssluttningen nedanför badet på ön
väster om hamnen
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Sammanfattningsvis kan sägas, att med reservation för området vid hamnpiren med svavelbakterier,
så har området i stort så god vattenomsättning att inga nämnvärda skador på de bottensamhällena
behöver uppkomma om detaljplanen genomföres. En god vattengenomströmning i hamnen/sundet är viktig att upprätthålla, vilket kräver särskild hänsyn vad gäller planerade bryggor söder om
befintlig hamn.
Muddring i norra delen torde kunna ske utan betydande förlust av värdefull botten, även om det
råkar finnas några ostron här just nu. En muddring till 2-3 m djup skapar nya förutsättningar för
etablering av ålgräs Zostera marina på längre sikt och under förutsättning att underhållsmuddringar inte behöver göras.
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