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INLEDNING

1

INLEDNING

1.1

SYFTE

Undersökningen är framtagen på uppdrag av Orust kommun för att belysa nuvarande naturvärden på land och i havet vid Dalby (Henån) i Orust kommun, i samband med detaljplanering av
området.

1.2

METOD

Inventeringen av område 2 är utförd 2008-10-12 av Tore Mattsson och Olle Molander. Övriga
områden har inventerats av Molander under tiden 2008-10-07 och 2008-10-19. Vissa uppgifter från strandområdet är hämtade från tidigare inventeringsarbete som Molander gjort på platsen. För bestämning av ett antal mossarter har Sven Bergqvist i Kungshamn varit behjälplig.
Undersökning av bottnarnas status har gjorts av HydroGIS AB med en s k fjärrmanövrerad
miniROV-farkost (Remotely Operated Vehicles). Undervattensbilder i rapporten har uttagits
från videofilm, vilket medger viss begränsad upplösning. ROV-farkosten manövrerades från land.
Bottnen undersöktes även med sidescan sonar. Fältarbetet utfördes 2009-09-21.
Naturvärdesbedömningen har gjorts enligt en 4-gradig skala, där klass I innebär att det finns
unika naturvärden. Klass II betyder höga naturvärden. Dessa två klasser motsvarar ”ekologiskt särskilt känsliga områden” eller ”nyckelbiotoper”. Ofta förekommer här en eller flera rödlistade arter (CR, EN, VU, NT). Klass III, naturvärden, motsvarar kommunal eller lokal
bevarandenivå och innehåller ofta enstaka NT-rödlistade arter. Klass IV, lägre naturvärden är
övriga områden.

Navigationssystem

Sonar

Manipulator

3

MiniROV som
har använts vid
bottenundersökningen.
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2.1

OMRÅDE 1

Skogsområde NO om Ängsberget, Henån
Området ligger på en platå ovanför den brant som går utmed vägen mellan Äng och Dalby.
Området nås via en mindre körväg, som från 90-graderssvängen på nämnda väg leder uppför
sluttningen.

Delområde A
Området ligger utanför det inritade byggnadsområdet, men utgör en korridor som kan bli aktuell
för vägbyggnad till detta område. Vegetationen utgörs i nedre delen av en lövdominerad blandskog på frisk mark. I trädskiktet finns rönn, klibbal, lönn, sälg, ek, gran, björk, hassel och hägg.
I buskskiktet finns sly av dessa träd samt brakved, sötbjörnbär och orustbjörnbär. I undervegetationen finns ljung, flockfibbla, blodrot, rödven, veketåg, lundbräken, örnbräken samt
björnmossor. I övre delen av delområdet ökar inslaget av barrträd.
Genom området rinner en liten bäck (från delområde C), som korsar körvägen. Vid denna bäck
påträffades följande mossor: fickbålmossa, stor fickmossa, bäckrundmossa, stor thujamossa,
bäckskapania, kärrbryum och stor näckmossa.
Inom området finns ett på kartan utmärkt fornminne (stenåldersboplats enligt RAÄ-Fornsök),
där flintavslag har hittats vid körvägen. Det är inte synligt i terrängen. En stengärdsgård leder här
ut mot branten.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.

Delområde B
Området domineras av olikåldrig granskog på frisk mark. Tall, björk, ek och någon oxel ingår
också. På några ställen förekommer mindre buskar av orustbjörnbär. Fältskiktet är svagt utvecklat med arter som blåbär, lingon, kruståtel, örnbräken, gullris, ärenpris, kråkbär och harsyra. Längst i nordost växer också linnea, som antyder en långvarig skoglig kontinuitet.
Bottenskiktet är mycket väl utvecklat med ett flertal skogsmossor - husmossa, väggmossa,
kvastmossor, hakmossa, vågig sidenmossa och enstaka kuddar av falsk vitmossa. I fuktigare
svackor finns skogsbräken, löktåg, blåtåtel, stagg, hundstarr, stjärnstarr samt björn- och vitmossor.
Utefter sluttningen mot söder är berget och nedrasade klippblock helt täckta av ovanstående
skogsmossor.
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Stengärdsgårdar förekommer på flera ställen i den östra delen av området. Död ved i form av
vindfällen, torrakor och lågor finns på ett flertal ställen i området. Spår efter hackspettar och
vedinsekter syns på många av dessa.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.
Anmärkning:
I nordväst utanför markerat område dominerar hällmarkstallskog intill branten
och vid nordgränsen en fuktig tallskog med lägre naturvärden.

Delområde C
Området utgörs av två raviner, varav den ena med en liten bäckfåra, en sluttning med rörligt
markvatten och nedanför denna ett parti med fuktskog.
Träd i området är framför allt klibbal och grova granar. Undervegetationen utgörs av ormbunkar
såsom majbräken, lundbräken, hultbräken och ekbräken, samt orustbjörnbär i rikliga bestånd,
röda vinbär, stinknäva, skogssallat, revsmörblomma, harsyra, skogsfäken, revlummer, hästhov,
vattenmåra och tuvtåtel. En oväntad art i området var klöveroxalis, som växer bland ris i bäckfåran. Den lär ha kommit dit från bebyggelsen på Ängsberget.
Mest noterbart är dock den rikliga förekomsten av skärmstarr i större delen av området. Arten
är inte rödlistad, men är en signalart för nyckelbiotoper.
Bland mossorna kan nämnas stjärnmossor och thujamossa.
Död ved i form av vindfällen, mossbevuxna lågor och högstubbar finns i området.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär och den speciella fuktskogsbiotopen, som är på gränsen till nyckelbiotop, motiverar klassningen.

Delområde D
Området karakteriseras av hyggesmark med tät slyvegetation av arter som asp, vårt- och glasbjörk, klibbal, rönn, sälg, sötkörsbär, tall, gran, vildkaprifol, druvfläder, hallon, stenros, häckberberis och spärroxbär. Orustbjörnbär finns också rikligt på en stor del av området.
Fältskiktet är välutvecklat, speciellt i öppnare partier, med hög gräsvegetation av luddtåtel, tuvtåtel och veketåg. Bland övriga örter kan nämnas teveronika, gullris, skogsbräken, träjon, majbräken, kråkvicker, revsmörblomma, vägtistel och jättebalsamin.
Bottenskiktet är mindre välutvecklat med triviala mossor.
I området finns död ved i form av enstaka högstubbar. En stengärdsgård går tvärs över hygget.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.
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2.2

OMRÅDE 2

Skogsmark S och SV om gården Högelid
Området karakteriseras i huvudsak av olika slags skogsmark. Inslag av igenväxande ängs- och
hagmark finns också. Den norra delen av området nås via en liten körväg från gården Högelid
mot Lundens industriområde. Den södra och västra delen nås via en körväg från Bön.

Delområde A
Området utgörs av tomtmark och frisk ängsmark intill gården Högelid. Kring husen finns kvarstående trädgårdsväxter. Gräset i sluttningen är på senare tiden till stor del oslaget. Bland örterna
observerades rödven, luddtåtel, tuvtåtel, ängsgröe, veketåg, grusstarr, fyrkantig johannesört,
svartkämpar, sammetsdaggkåpa, käringtand, brunört, hönsarv, kråkvicker, träjon, teveronika,
skogsviol, röllika, gråfibbla, smultron, gökärt, röd- och vitklöver samt blodrot.
Utöver nyponros hittades en buske av äppelros, vilken dock kan vara planterad. Stora snår av
orustbjörnbär finns i området, där också sötbjörnbär växer.
Mot skogsbrynet växer mycket sly av sälg, rönn, ek, lönn, asp, apel, gran samt någon spärroxbär.
Mot berget finns en lövskogsridå med hassel, lönn och riktigt stora ekar och björkar.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.

Delområde B
Området utgörs av en bäckravin från skogsbrynet vid gården Högelid och in mot Geteborgen.
En liten bäck rinner nere i den. Marken är blöt, fuktig och frisk i den skuggiga ravinen. Trädskiktet utgörs av gran, vårtbjörk, klibbal, alm och sälg varav några är tämligen grova.
Orustbjörnbär bildar på flera ställen igenomträngliga snår. Buskar av brakved, hassel och spärroxbär förekommer också.
I fältskiktet vid skogsbrynet växer majbräken, lundbräken, skogsfräken, brännnässla, daggkåpor,
kärrtistel, tuvtåtel, bergdunört, veketåg, jordreva och harsyra. Längre in kruståtel, vårfryle, luddtåtel,, skogssallat, kärrviol, stensöta, ekbräken och skogsbräken.
Bottenskiktet är väl utvecklat med en rad mossor, såsom kvastmossor, björnmossor, stjärnmossor,
vitmossor, levermossor, hakmossa och vågig sidenmossa.
Ett mindre fuktstråk viker av åt SSO parallellt med körvägen i område F. Bland grova klibbalar
påträffades här ängsfräken och signalarten gullpudra precis på gränsen för inritat område. Arterna indikerar mer näringsrik fuktig skogsmark.
Död ved i form av åtskilliga vindfällen, stående träd och mossbevuxna lågor är vanliga i området.
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Vid inventeringstillfället noterade gärdsmyg.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.

Delområde C
Området omfattas av Geteborgsbranten och sluttningen nedanför denna. Branten kännetecknas
av mäktiga mossbevuxna lodytor och stora klippblock med mossfällar. I den nordvända skuggiga miljön har en artrik mossflora utvecklats. Bland mängden arter kan nämnas stor revmossa,
vågig sidenmossa, västlig hakmossa, västlig lummermossa, praktbräkenmossa, skogsflikmossa,
stjärnmossor, kvastmossor och vitmossor. Bland lavarna observerades några Cladonia-arter. På
en granstubbe iakttogs slemsvampen vargmjölk.
I fältskiktet märks framför allt en rikedom på ormbunkar som majbräken, hultbräken, skogsbräken, nordbräken och stensöta. Bland övriga örter finns bl a tuvtåtel och kruståtel. I buskskiktet förekommer orustbjörnbär och hallon. Trädskiktet karakteriseras av mer eller mindre
grova granar, sälg och hassel.
I de övre delarna mot väster är fältskiktet obetydligt med inslag av arter som harsyra och kruståtel. Terrängen är här blockig med mossrikt bottenskikt.
I området förekommer död ved i form av enstaka lågor. Längst i väster finns ett par korta
stengärdsgårdar.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.

Delområde D
Området utgörs av sluttande hällmark med klyftor, där det växer tall, gran, vårtbjörk, ek, en,
rönn, ljung, blåbär, kråkbär och kruståtel. Renlavar och andra Cladonia-arter samt vitmossor,
kvastmossor och björnmossor förekommer inom delar av området.
Vid branten mot jordbruksmarken i norr finns hällmarkstallskog med en undervegetation av en,
ljung och odon.
Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden

Delområde E
Området hyser olikåldrig barr- och blandskog på planare mark i den södra delen av området.
Marken är i huvudsak frisk, med gran som dominerande trädslag. Ek, tall, vårtbjörk, oxel, sälg,
rönn och hassel förekommer också.
I sydvästra delen är skogen utglesad efter vindfällning och avverkning. Här finns en tät slyvegetation med mycket orustbjörnbär liksom sötbjörnbär och småplantor av ovannämnda trädslag.
9
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Fläckvis förekommer också tät självföryngring av gran.
Fältskiktet domineras av vanliga skogsväxter som blåbär, lingon, ekorrbär, harsyra, vårfryle,
kruståtel, gullris, träjon, skogsbräken och lundbräken.
I fuktigare partier observerades hundstarr, stjärnstarr, hultbräken, majbräken, tuvtåtel, blodrot,
kärrviol och björkpyrola.
Bottenskiktet karakteriseras av björnmossor, vitmossor, stjärnmossor, kvastmossor mm.
Död ved i form av stående träd och lågor finns i området.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.

Delområde F
Området utgörs av en tidigare ängs- och hagmark sydost om gården Högelid och utefter körvägen mot Lunden. Marken har tidigare varit betad men befinner sig nu i en igenväxningsfas. I
anslutning till körvägen och längre österut finns fortfarande delvis öppen mark.
Mot sluttningen i öster finns olikåldrig blandskog med gran, björk, tall och ett flertal grova sälgar.
Någon enstaka silvergran finns här också. Längre norrut på en före detta inäga växer mycket
aspsly samt örnbräken.
I väster är marken friskare med mycket orustbjörnbär. Där finns också ett fuktstråk med en liten
bäckfåra. Den kantas av klibbal i ”bukettform” samt björk och hägg. I undervegetationen förekommer orustbjörnbär, ormbunkar, tuvtåtel, strätta, revsmörblomma, flädervänderot, harsyra
och stjärnmossor.
Utefter körvägen, där också en kraftledning tidigare gick, är miljön ljusare med ett välutvecklat
fältskikt. Veketåg, grässtjärnblomma, strätta, luddtåtel, teveronika, daggkåpa, majbräken och
ängssyra representerar örtfloran. Bland buskar märks speciellt orustbjörnbär, men också sötbjörnbär och hallon. Klibbal finns det gott om här.
På själva körvägen finns frodig gräsvegetation och längre ner mot Högelid växer grönstarr, veketåg och stagg. Väster om körvägen sluttar marken mot en mindre ravin, som tillhör delområde C.
Här förekommer svårgenomträngliga snår av orustbjörnbär och slån.
Området är rikt på död ved i form av stående träd, lågor och vindfällen av skilda trädslag. Rikligt
med spår efter vedinsekter och hackspettars födosök observerades.
I området finns ett flertal stengärdsgårdar och ett på kartan utmärkt fornminne (stenåldersboplats
enligt RAÄ-Fornsök).
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär liksom rikedomen på död
ved och grova äldre sälgar motiverar klassningen.
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Delområde G
Området utgörs av en sluttande, kuperad hällmark sydost om gården Högelid.
Floran domineras av tall, ek, gran, björk, en och ljung i svackorna och hällar med triviala mossor
och lavar samt bergsyra och stensöta.
I områdets gräns mot delområde F finns en mycket välbevarad stengärdsgård på hällmarken.
Markvägen upp från gården Högelid är i ett avsnitt omsorgsfullt uppbyggd med stenblock - ett
skyddsvärd litet objekt som minner om gångna tider.
Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden

2.3

OMRÅDE 3

Jordbruksmark och skogsbryn NV om gården Högelid
Huvuddelen av området är aktivt brukad mark (A). I området ingår ett par skogsbryn och
bergsluttningar (B och C).

Delområde A
Fälten utefter vägen och den västra delen har under innevarande år används för spannmålsodling.
Hörnet i söder är betesmark. Dikena i området domineras av veketåg. Älggräs, gråvide och
kärrbräsma växer på flera ställen.
Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Delområde B
Området utgörs av skogsbryn och bergsluttning nordost om huset Kullen. Här har nyligen en
röjning genomförts. Trädslagen ek, rönn, asp och apel förekommer framför allt nedanför berget.
I buskskiktet förekommer en, hallon, brakved, stenros och orustbjörnbär. På hällmarken växer
stensöta, stinknäva, gråfibbla och kruståtel samt kvastmossa och andra mossor samt lavar. Nedanför berget växer också blåbär, fyrkantig johannesört och träjon.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.

Delområde C
Området utgörs av skogsbryn och bergsluttning sydost om huset Kullen.

11
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I skogsbrynet växer ek, asp (en del stora exemplar), gran och nedanför bergfoten buskage av
hassel. Övriga buskar är brakved, en, hallon, orustbjörnbär, vildkaprifol och druvfläder.
I nedre delen utgörs fältskiktet av blåbär, lingon, stensöta, åkerfräken, kruståtel, stinknäva, örnbräken, lundbräken, träjon, teveronika, vårfryle och tuvtåtel. Denna del hyser en rik mossflora
med bl a thujamossa, cypressfläta, vågig sidenmossa, stor revmossa, kvastmossor, vitmossor
och björnmossor. På hasselstammar sågs krusig ulota.
Längre upp förekommer orustbjörnbär, vårtbjörk, lingon, ljung, skogsbräken, bergsyra och kruståtel.
Hällarna är täckta av renlavar samt kvast- och husmossa. I en bergspricka i sluttningen finns
svartbräken som indikerar lokalt rikare bergart.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.

2.4

OMRÅDE 4

Jordbruksmark V och N om vägen Äng - Dalby
Området utgörs med undantag av lite tomtmark, av aktivt brukad jordbruksmark. Delen i nordost har detta år används för vallskörd, den södra för sädesodling och ett mindre avsnitt i väster
som betesmark.
Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

2.5

OMRÅDE 5

Jordbruksmark utefter vägen Dalby - Bön
Området utgörs i huvudsak av aktivt hävdad mark i form av vall, potatisåker och gräsmattor.
Söder om bäcken och utefter vägen mot huset kullen växer rikligt med orustbjörnbär.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.

2.6

OMRÅDE 6

Hällmark intill vägslutet V om Stabergsbukten
Vid bergets nedre del växer orustbjörnbär, slån och apel. På hällmarken observerades gräslök,
stinknäva och flockfibbla. Tidigare har här också iakttagits gaffelbräken och tjärblomster.
Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.
12
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2.7

OMRÅDE 7

Strandområdet vid inre delen av Stabergsbukten
I det lågt belägna strandavsnittet utanför ett stängsel och på näset som skjuter ut i bukten, finns
ett exklusivt växtsamhälle. Här växer det rikligt med de båda ansvarsarterna för Orust: bohusmarrisp och saltmålla. Vid inventering av ansvarsnatur och ansvarsarter i augusti 2006 uppskattades beståndet av saltmålla till ungefär 3000 plantor. Här finns också ett relativt stort område som lyser rött av styv glasört. Bland andra växter kan nämnas strandaster, gulkämpar,
strandkrypa, havssälting, kärrsälting, gåsört, hårnating, salttåg och revigt saltgräs. Detta område
är kortbetat av gäss.
Söder om stängslet ligger betesmark, som i nuläget betas av hästar. Området närmast stängslet
hyser den intressantaste floran, där ovannämnda arter förekommer i viss utsträckning.
Längre från stranden, på mark som normalt inte översvämmas av saltvatten, blir betesmarksflora
mer ordinär med ett flertal vanliga gräs samt vit- och rödklöver, smörblomma, groblad, älggräs,
krusskräppa mm.
Den inre delen av Stabergsbukten har betydelse för fågellivet. Här ses ofta vadare, änder och
knölsvanar.
Naturvärdesbedömning: Höga naturvärden. Detta motiveras av förekomsten av den rödlistade
ansvarsarten saltmålla (EN) och rik förekomst av bohusmarrisp (F) samt själva naturtypen representativ havsstrandäng.
Det är viktigt att bete av nötkreatur eller hästar bibehålls. Fårbete har visat sig ödesdiger för
saltmålla. I det yttre avsnittet kan kanske gåsbete bibehålla miljön.

2.8

OMRÅDE 8

Bäcken från Bön som rinner ut i Stabergsbukten
Den nedre delen av bäcken kännetecknas av tät vass. Där denna slutar omges bäcken av en del
sly av klibbal, glasbjörk, nyponros, sälg, apel, hägg, hallon, orustbjörnbär, sötbjörnbär och svarta
vinbär. Örtfloran är relativt högvuxen med älggräs, brännässla, mjölke, sommargyllen, blekbalsamin, åkertistel, tuvtåtel, kvickrot, mannagräs, hundäxing, humleblomster och videört. Besksöta växer också i bäcken.
Intill bebyggelsen tillkommer invasionsarten jättebalsamin, som längre uppåt förekommer synnerligen rikligt. Här finns också trädskikt av grövre klibbalar, sälg och hägg. Ett antal fläderbuskar växer här också liksom snöbär. I undervegetationen tillkommer kirskål och jordreva.
Vid inventering av öringvatten på 1980-talet ansågs denna bäck betydelselös. Den lär också
sakna lämplig bottenmiljö för öring.
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Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av orustbjörnbär motiverar klassningen.

2.9

OMRÅDE 9

Strandområde väster om vägen till badplatsen vid Småholmarna.
Strandområdet har inte betats på lång tid och som en följd härav inger vegetationen ett ohävdat
intryck och är mindre artrik.
Närmast strandlinjen växer strandaster, styv glasört, havssälting, rödsvingel, gulkämpar, klibbal,
gåsört, strätta, spjutmålla, strandkrypa, havssäv och revigt saltgräs. Något längre in finns några
enar, brakved, hallon och nyponros liksom röllika, kvickrot, veketåg, älggräs, krusskräppa, tuvtåtel och rödven.
Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.
Anm. 1: Strax söder om, och norr om detta område finns enstaka plantor av bohusmarrisp (F).
Anm. 2: Området på andra sidan vägen och mot Ängs näs är mer skyddsvärd med arter som
saltstarr (NT), strandstarr (NT), bohusmarrisp (F), strandrödtoppa,, rödsäv, agnsäv och kärrsälting.
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Flygfoto över vattenområdet vid Dalby från 2009-08-17

BESKRIVNING LANDOMRÅDEN

15

BESKRIVNING MARIN MILJÖ

3

BESKRIVNING AV MARIN MILJÖ

3.1

OMRÅDE 10

I vikens västra del finns en mindre småbåtshamn med brygga längs bergskanten och
akterförtöjningspålar. I dess östra del finns en kommunal badplats med handikappramp och
hopptorn mm.
I den inre delen av viken mynnar vattendraget från område nr 8. Vattenområdet är här mycket
grunt och består av siltig sand med måttlig förekomst av sandmask Arenicola marina och
hjärtmusslor Cerastoderma edule. Högre marin vegetationen saknas inom det ljusa område
som syns närmast land i flygbilden på fg sida. I bäckutflödet förekommer rikligt med pungräkor
Praunus flexuosus och enstaka bultfiskar Pomatoschistus spp. Algfloran är begränsad till ljusbruna tunna beläggningar med cyanobakterier och mindre kvantiteter tarmtång Enteromorpha
sp.
På berg och sten utmed strandkanten finns spridda bestånd med blåstång Fucus vesiculosus
och Pilayella litoralis.
Mellan ca 1 m djup och ner till 4,8 m (se bild 5 på nästa sida) förekommer ålgräs Zostera
marina ett tämligen tätt bestånd (bild 1 och 3). Beståndets inre utbredning framgår av flygbilden
på fg sida (gränsen mellan mörk och ljusyta). Ålgräset har en mycket låg artdiversitet och artantal
med endast snärjtång Chorda filum, ålgräsros Sagatiogeton viduatus (bild 3 och 4) och
sjöpungar Botrylloides leachii. Sedimentet som ålgräset växer i är mer eller mindre täckt med
svavelbakterier Beggiatoa sp. (bild 2) och cyanobakterier.
Vid ålgräsets ytterkant är bottnen mer eller mindre täckt med bruna till brunsvarta cyanobakterier
(bild 5). Fläckar med svavelbakterier förekommer här och var (bild 7). Faunan blir här mer
artrik med talrika nätsnäckor Nassa reticulata (bild 5) strandkrabbor Carcinus maenas (bild
6) och bultfiskar. Något längre ut på ca 5-6 m djup blir inslaget med ormstjärnor Ophiura sp.
helt dominerande (bild 9-13). Även vanlig sjöstjärna Asterias rubens förekommer här och var
(bild 13 och 14). Bruna beläggningar med cyanobakterier är täcker bottnarna med mellan 10-50
% (bild 10 och 13). Fiskfaunan domineras här av bultfiskar.
Naturvärdesbedömning: Grundområdet med bäckutflödet bedöms ha ett relativt högt marinekologiskt värde som födosökslokal för fisk .
Ålgräsvegetationen har ett lågt värde, som mest består i att fisk kan söka skydd i vegetationen
medan den söker föda i grundområdet eller bland ormstjärnorna på bottnarna utanför vegetationen.
Högst ekologiskt värde i området har bottnarna nedanför 5 m djup med de talrika ormstjärnorna.
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Bild 1-14 visar flora och fauna från ålgräsvegetationen i söder till mjukbotten norr om hamnen. Bilder från
undersökning med ROV-farkost. D visar djup i meter och H visar kompasskurs.
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Översikt av ålgräsets utbredning vid båthamnen och utmed bergskanten i nordväst. Bilder uttagna från
sidescan sonar.
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4.1

LANDOMRÅDEN

I de undersökta områdena har en del med höga naturvärden identifierats: område 7 - strandområde vid inre delen av Stabergsbukten. Här finns en extra skyddsvärd biotop och rikligt
med de båda ansvarsarterna bohusmarrisp och saltmålla, varav den sistnämnda är rödlistad med
hög klassning.
I redovisningen har ett antal stengärdsgårdar pekats ut. Dessa torde omfattas av det generella
biotopskyddet. Det är viktigt att de bevaras åt eftervärden, inte minst då de kan utgöra
betydelsefulla miljöer för vissa organismer.
I den av Thomas Liebig, Tore Mattsson och Olle Molander gjorda ”Inventering av ansvarsnaturtyper och ansvarsarter i Orust kommun” (Orust kommun 2008) har statusen i kommunen för
bland annat det rödlistade orustbjörnbäret undersökts. Det föreslås där att man vid exploatering
av ett område där arten förekommer ska gräva upp rotskott och plantera dessa på ny lämplig
plats i närheten.
Artens kärnområde i kommunen är kuststräckan utmed nordvästra Orust, dvs området ungefär
mellan Kungsviken och Henån. Här är arten mycket vanlig, sprider och etablerar sig lätt på nya
blottlagda ytor som vägkanter, hyggen och liknande.
Det vore naturligtvis ogörligt att flytta alla exemplar av orustbjörnbär i de här redovisade områdena, där arten har så högt individantal. Istället kan man, utan att äventyra artens fortbestånd i
området, nöja sig med att på beskrivet sätt flytta en planta per område till en ”säker” plats. Vid
bebyggelse i bergsterrängen torde orustbjörnbäret ha goda överlevnadsmöjligheter, vilket har
visat sig i det närliggande bostadsområdet Ängsberget.

4.2

MARINA BOTTNAR

Grunda bottnar med sandigt substrat samt ålgräsklädda bottnar anses både generellt och traditionellt ha ett högt värde samt utgör en begränsad naturresurs där ingrepp bör undvikas. Muddring eller anläggande av bryggor inom större sammanhängande ålgräs vegetation bör undvikas.
I detta fall har ålgräset åtminstone vid undersökningstillfället ett förhållandevis lågt värde . Ålgräs
förekommer emellertid inom de bottenytor där båtar förtöjs (se bilder på f g sida) och inga
synbara skador härav kan noteras. Förekomsten av svavelbakterier kan sannolikt vara orsakat
av tillförsel av organiskt material från bäcken. Då dessutom vattendjupet är mer än väl tillräckligt
för en utökning av hamnen längs bergsbranten i nordväst, bör detta kunna ske utan att skador på
bottnen uppkommer.
En flytande vågbrytare i norr bör också vara möjlig att lägga ut, men då föreligger viss mindre
risk för ökad igenslamning av ålgräsområdets inre delar. På bottnen under vågbrytaren kommer
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nedfallande organiskt material (väster och djur som sätter sig på pontonernas undersidor) att
tidvis orsaka beläggningar med svavelbakterier, varvid bestånden med ormstjärnor minskar i
dessa delar.
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