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6 ALLMÄNNA INTRESSEN –
BEVARANDE
6.1 VÅRA MÅL FÖR ORUST NATUR- OCH
KULTURVÄRDEN
De nationella miljömålen och kommunens mål
Orust kommun ser sina rika natur- och kulturvärden som en av de viktigaste
tillgångarna när det gäller att åstadkomma en positiv utveckling i kommunen.
I styrdokumentet ”Vårt framtida Orust” framhålls också att en av kommunens viktigaste uppgifter är att ”ta tillvara och utveckla våra unika upplevelsevärden i form av hav, skärgård, natur och bebyggelse”.
Idag talar man ofta om att kommuner och regioner är ”varumärken” där positiva eller negativa associationer förknippade med namnet har betydelse för
konkurrensen om människor och företag. Kommunen arbetar för att de stora
natur- och kulturvärdena och den marina anknytningen skall vidareutvecklas
som en viktig del i ”varumärket Orust”.
Denna redovisning av natur- och kulturvärdena på Orust behandlar av praktiska skäl de olika intressena för naturvården, kulturminnesvården och friluftslivet var för sig. I verkligheten är givetvis dessa intressen starkt sammanvävda och överlappande.
Natur- och kulturmiljön på Orust beskrivs här som en tillgång att bevara och
utveckla för Orustbor och besökare. Natur och miljöer för upplevelse, livskvalitet och förankring, men också natur som vår del i det globala ansvaret
för mångfald och formrikedom på detta vår jordklot.
I Riodeklarationen om hållbar utveckling – Agenda 21 – betonades starkt det
lokala ansvaret för att denna utveckling skall bli verklighet. Kommunernas
översiktliga planering är också ett viktigt instrument i arbetet mot en hållbar
utveckling och ett bevarande av värdefulla natur- och kulturvärden.
Översiktsplanen syftar till att behandla värdena i Orust natur- och kulturlandskap i ett brett perspektiv, inkluderande värden för biologisk mångfald,
men också för landskapsupplevelse, friluftsliv, och förståelse av de historiska
sammanhang, som naturen och den byggda miljön alltid är en spegling av.
Som underlag för detta kapitel nns en stor mängd inventeringar som utförts i
ett regionalt perspektiv, främst av länsstyrelsen, men också olika lokala inventeringar utförda av kommunen, naturskyddsföreningen, Bohusläns Museum
m . I dels ett kulturminnesvårdsprogram (1994) och dels ett naturvårdsprogram (2006) har kommunen närmare redovisat sina intentioner när det gäller
att skydda och bevara områden som är av särskilt värde för natur- och kulturminnesvården. I dessa program ges också en mer fördjupad beskrivning av
de olika områdena, redovisningar av hotbild samt värdebeskrivningar m.m.
Dessa program utgör ett viktigt underlag för den fortsatta redovisningen.
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Riksdagen har inom ramen för de 16 nationella miljömålen formulerat ett
antal mål som rör skyddet av våra natur- och kulturvärden och mark som
behövs för rekreation och friluftsliv i olika former. För att ta del av ansvaret
för att förverkliga dessa mål och för att slå vakt om och utveckla de stora
tillgångar vår egen natur innebär för oss själva, våra besökare och framtida
generationer har vill vi specicera vårt eget ansvar i ett antal kvalitetsmål
för Orusts natur.

Kvalitetsmål för naturupplevelse
Dessa mål utgår från vad vi bedömer vara viktiga karaktärer och inslag i
vår natur för våra och våra besökares upplevelser, vad som är viktigt för att
bevara Orustnaturens attraktivitet.

Allmänna Mål
Människor skall ha tillgång till god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Våra särskilda kvalitetsmål
Kommunens invånare skall ha en god tillgång till:
Natur för avkoppling:
• Klara badvatten med klipp- och sandbottnar
• Kust- och skärgårdslandskap med känsla av lugn och orördhet
• Tysta skogs-, berg- och hedlandskap med känsla av lugn och orördhet
• Fiskrika och attraktiva skevatten för havsöring och för kustske
• Strövnatur på gångavstånd
• Natur för identitet och förståelse
• Typiska friska marina klipp-, sand- och lerbottensamhällen
• Typiska öppna klipp- och kulturlandskap vid kusten, med tydliga historiska spår
• Typiska kulturlandskap på öns inre, med tydliga historiska spår
• Typiska bergbranter och randlövskogsmiljöer
• Typiska hed- och skogslandskap på magra bergsplatåer (hamnar).
• En rik upplevelsemångfald
• Fiskrika kustvatten och vattendrag
• Artrika friska tångsamhällen i klara vatten
• Rikedom på tärnor, måsar, strandskator och ejdrar
• Chans att se knubbsäl och tumlare, labb, skgjuse, berguv, pilgrimsfalk
och havsörn
• Sånglärka, tofsvipa, rödbena, och storspov kan höras i odlingslandskapet
• Stora and- och gåsockar kan ses i kilar och sund
• Blomsterrika betesmarker, vägkanter och ängar
• Rikedom på dagfjärilar
• Apollofjäril

Kvalitetsmål för biologisk mångfald
Kvalitetsmålen för biologisk mångfald utgår från de kunskaper som nns om
hotet mot mångfalden inom kommunen. Enstaka hotade eller lokalt sällsynta
arter kan dyka upp i snart sagt alla miljöer man studerar. Med begränsade
resurser är det snarare viktigt att fokusera på de miljöer där vi på Orust har
ett särskilt stort ansvar för att bevara hotad mångfald. Vi har valt att kalla det
våra ansvarsnaturtyper. Det är naturtyper som trängs tillbaka kraftigt, men
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som har en tyngdpunkt här. De hyser ofta här en särskilt stor och speciell
mångfald eller fyller en särskild viktig ekologisk funktion.
På samma vis har vi pekat ut ansvarsarter, för vilka vi vill ta ett särskilt
ansvar. De har valts för att de är viktiga för oss att värna, men också för att
indikerar egenskaper i miljön som är viktiga för en mängd andra arter.
Ett fokus på dessa naturtyper och arter ligger i linje med naturvårdsbiologisk
forskning, som betonar betydelsen av att prioritera naturvårdens insatser så
att ett samband kan upprätthållas i ett landskapsperspektiv. Det ligger också
i linje med kommunens önskan att särskilt värna och utveckla det som är
typiskt för Orust natur.

Allmänna mål
Naturtyper som utvecklats genom naturliga processer och långvarighävd skall
bevaras med sina ekologiska funktioner och processer och naturliga arter
Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation

Särskilda kvalitetsmål
Förutom att arbeta generellt för ett gott skydd för den biologiska mångfalden
bedömer vi att det nns ett antal naturtyper och arter för vilka Orust har ett
skärskilt ansvar. För dessa ”ansvarsnaturtyper och ansvarsarter” skall vi sätta
särskilda mål utifrån respektive naturtyps eller arts landskapsekologiska sammanhang och särskilda krav på hänsyn och bevarandeåtgärder.
Följande ansvarsnaturtyper prioriteras:
•
•
•
•

Ålgräsängar
Musselbankar på sedimentbottnar
Havsstrandängar (sältor)
Kustnära betesmosaiker med klipphedar, ljunghedar, torrängar och busksnår
• Vegetation på skalgrusbankar
• Randlövskogar
• Kustnära insjöar
Följande ansvarsarter skall prioriteras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Havsöring
Tobisgrissla
Havsörn
Gulärla (sydlig)
Törnskata
Smådopping
Orustbjörnbär
Kustgentiana
Safsa
Apollofjäril

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stinkpadda
Labb
Pilgrimsfalk
Kärrsnäppa (sydlig)
Hämpling
Saltmålla
Rosenbjörnbär
Bohusmarrisp
Pukvete

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hasselsnok
Silltrut
Berguv
Höksångare
Mindre hackspett
Västkustros
Krypoka
Uddnate
Smal käringtand
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6.2 NATUREN PÅ ORUST
Naturen och landskapet på Orust är tydligt påverkad av närheten till havet.
Det handlar om klimat och salta vindar, men minst lika mycket om kultur. De
samhällen och de näringar som så starkt präglar landskapet har formats av
närheten till havet. Dessutom har i stort sett hela ön ett ursprung som havsbotten.

Orust naturhistoria
Redan för ungefär 1 700 miljoner år sedan formades det urberg av huvudsakligen gnejser som idag utgör grundstommen på Orust. Årmiljarders rörelser
i jordskorpan har inneburit att berggrunden spruckit sönder i långa sprickzoner. Det är dock först under de senaste årmiljonerna som dagens landskap
tagit form - genom vittringsprocesser och genom upprepade nedisningar har
berggrunden slipats till sina rundade former och sprickzonerna utvidgats och
fördjupats till markanta sprickdalar. Så har det typiska bohuslänska sprickdalslandskapet uppstått.
För ungefär 12 500 år sedan började den senaste inlandsisen att dra sig tillbaka. Landet var då nedtryckt av isens tyngd och endast Brattås Vette och några
andra toppar på de högsta bergen stack upp som öar ur havet. Den strandlinje
som fanns vid denna tid kallas högsta kustlinjen (HK) och ligger ungefär
120 meter över dagens nivå. Strax nedanför denna nns spår från det kalla
ishavets verkan i form av ursvallade blockmassor, men också skalgrusbankar
med rester av arktiska havsorganismer.
All mark under HK har således en historia som havsbotten och strandzon. De
enorma mängder nmaterial, som först isen och sedan strandsvallningen fört
ut i havet har avsatt sig som tjocka leror på bottnarna av de havsvikar, som
nu är Orust grunda kilar och bördiga dalbottnar. På dalsidorna, där marken
sluttat mer, har det naste materialet svallats ur av vågorna. Här kan man ofta
påträffa rikligt med skal från marina djur.
Vegetationen den första tiden efter att isen försvunnit påminde den vegetation
som idag nns i de svenska fjällen. Från omkring 8 000 f Kr förbättrades klimatet och man ck ett allt tätare skogslandskap dominerat av tall och hassel.
Stenålderbosättningarnas lägen på Orust tyder på att det var havets läckerheter som betydde mest. Oftast var boplatserna belägna i skyddade lägen nära
havsvikar och sund. Huseby klev är ett typiskt exempel på detta. Människornas påverkan på naturmiljön var vid denna tid mycket begränsad.
Omkring 4 000 f Kr börjar dock människorna färden in i bondeåldern. En
viss sädesodling påbörjades på tillfälliga åkertegar, men framförallt började
boskapsdjur redan skapa de täta ”grässvålar” med tätt och frodigt ört- och
grässkikt, som alltsedan denna tid kommit att prägla mycket av det kustnära
landskapet. Här och var i detta landskap påträffas idag megalitgravar av stora
stenblock som hälsningar från Orust första jordbrukare. En av de mest kända
är Hagadösen.
Under era årtusenden förblev bondelandskapet inskränkt till fragment i ett
stort skogslandskap, även om dessa fragment låg betydligt tätare vid kusten.
När bronsåldern inleddes skedde dock en tydlig expansion av jordbrukskul-
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turen. De lätta, sandblandade lerjordarna på dalsidornas sluttningar odlades
upp och bergssidornas skogar blev utglesade och betespräglade. Det milda
klimatet gjorde att djuren kunde beta ute året runt. Kvistbetet på träd och buskar vintertid inledde avskogningen av bergen och i närheten av boplatserna
utvecklades troligen de första egentliga ljunghedarna.
Vid järnålderns början tog värmetiden denitivt slut och det kallare klimatet
tvingade fram stora förändringar i jordbruket. För att klara behovet av vinterfoder till djuren togs nu allt större områden i dalbottnarna i anspråk för
ett nytt bruk som kom att prägla jordbruket i två tusen år; ängsslåtter. Först
nyttjades havsstrandängar och madängar vid sjöar och vattendrag, men sedan
röjdes alltmer slåttermark fram ur lövskogarna. Åkrar togs fram på de lättaste
jordarna nära husen.
Fram emot vikingatiden var skogen på dalbottnarna troligen ordentligt uttunnad. Utglesningen var dock inte värre än att en viss trävaruexport kunde
utvecklas under medeltiden. Denna handel bidrog starkt till avskogningen i
områden med högvuxen och lättillgänglig skog. När många vattensågar kom
i bruk i öns åar från mitten av 1500-talet ökade trävaruhandeln ytterligare.
Den ökande befolkningen behövde också alltmer ved och när sedan sillperiodernas silltunnetillverkning och trankokerier kom utöver detta ledde det till
en avskogning som på västra Orust blev närmast total.
Under 1800-talet växte befolkningen snabbt. Fisket, sjöfarten och båtbyggande kunde ge kompletterande föda och intäkter, men trycket på utmarkerna
ökade markant. Många människor tvingades under denna tid ytta ut och
nyodla på de magra utmarkerna uppe på Storehamn, Kultehamn m.m. Skalgrusförekomster gav trots allt rikare jordmån här och var, och där dessa nns
kan man fortfarande ofta nna rester av ängsora.
Nya revolutionerande metoder kom nu att förändra både jordbruket och
landsbygdens utseende radikalt. De nya järnplogarna gjorde det möjligt att
omvandla de vida ängsmarkerna på dalbottnarnas tunga leror till åker. Konstgödsel och vallodling gjorde att det traditionella ängsbruket nästan helt upphörde redan under 1800-talet, medan så gott som all övrig äng blev betesmark. För att rationalisera driften av de ofta nmaskigt uppsplittrade åkrarna
genomfördes en rad skiftesreformer, som kom att ändra både de sociala förhållandena och landskapsbilden. Något av det gamla mönstret med gårdarna samlade i byar kan ännu ses t.ex. i det småskaliga jordbrukslandskapet
på Råssö, medan resultatet av laga skiftet kan ses t.ex. i dalgången norr om
Allmag, där gårdarna på Orustvis ligger i glesa pärlband längs dalsidorna.
Såväl åkerarealen som antalet betande djur i jordbrukslandskapet nådde sin
kulmen i början av 1900-talet. Allt effektivare metoder, dyrare arbetskraft
och hårdare rationaliseringar har sedan dess minskat åkerarealen och gjort
de brukade gårdarna allt färre och större. I än högra grad har de öppna betesmarkerna minskat. Skogen breder ut sig. Den minskade djurhållningen ökar
risken för att det öppna och småskaliga jordbrukslandskapet, som fortfarande
i hög grad präglar Orust, i ökad utsträckning växer igen.

Landskapet idag
Sydvästra delen av Orust kommun ligger inom den vegetationsregion som
benämns södra lövskogsområdet (nemorala zonen). I Skåne och Västkustom-
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rådet når denna region sin nordliga utpost. Det som kännetecknar regionen är
bland annat att ädellövträd är naturligt beståndsbildande. Granen anses dock
inte naturligt bilda bestånd här.
Den norra och östra delen av kommunen tillhör det södra barrskogsområdet (boreonemorala zonen). Regionen omfattar större delen av Götaland och
sträcker sig i ett bälte över de baltiska staterna och vidare österut. I regionen
förekommer granskog naturligt medan ädellövskog är betydligt mer sporadiskt förekommande än i den nemorala zonen.
Orust är ett utpräglat sprickdalslandskap. I ett band längs västkusten dominerar berggrunden fortfarande landskapsbilden i form av öppna klipphedar och
synliga klippstränder och branter. De stora bergsplatåerna längre inåt land
–”hamnerna” – har mestadels magra jordar på näringsfattig, svårvittrad berggrund och domineras idag av barrskog och myrar. I väster, t.ex. på Storehamn, är skogen ännu gles och fortfarande på långsamt återtåg på de gamla
klipp- och ljunghedarna. I öster däremot är ofta jordlagren tjockare och barrskogen har funnits med sedan gammalt.
På de tjocka njordarna i sprickdalarna dominerar jordbrukslandskapet. I t.ex.
Morlandadalen och den långa dalen mellan Henån och Varekil är sprickdalarna typiskt utformade med åkrar centralt och bårder av randlövskog utmed
bergen. I andra områden nns dock ett mer lågkuperat jordbrukslandskap
som t.ex. centralt på ön vid Tegneby och Röra. Sprickdalarna avslutas ofta
mot havet i acka strandängar, som övergår i grunda kilar. De vidaste strandängarna och grundområdena nns i söder mot Stigfjorden, men de förekommer runt hela ön där sprickdalar möter havet. Mellan dessa nns ofta häftiga
branter mot havet.
Även vid de västra kustområdena nns något mer lågkuperade områden, som
ännu delvis hålls öppna tack vare inverkan från havet och från ett småskaligt kustnära jordbruk, som t.ex. vid Hälleviksstrand, Stocken, Lavön och
Härmanö. Sprickdalskaraktären är ändå synlig i dessa områden och bergen
domineras av kala klipphedar.
Runt Orust nns ett fjordsystem av högst varierande bredd från de smala,
grunda sunden mot Bokenäset i nordväst till den vida Stigfjorden i söder.
Förutom kilarna är mer eller mindre brant klippkust dominerande runt ön. I
norr och öster tar den ofta formen av höga stup, medan klipporna mot söder
och väster oftast är lite ackare. En grund och örik skärgård nns utmed sydoch västkusten. Utanför Härmanö och Käringön öppnar sig Skageracks vida
vatten.

Havet
Skärgården och fjordarna har en sällsam dragningskraft på såväl oss människor som andra organismer. I årtusenden har vi hämtat föda ur havet och idag
sätter vi värde på skärgården även i en mängd andra avseenden, inte minst
för rekreation och friluftsliv. Havets stora betydelse för oss har också inneburit att vi påverkat miljön. Havet är idag stressat av övergödning, miljögifter,
exploateringar, ett intensivt ske, båtsport m.m.
Situationen i havet är alarmerande och behovet av att få till stånd en planering och utveckling mot i mer hållbar riktning är stort. Som ett led i en sådan
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planeringsprocess har kommunen tillsammans med Kungälv, Tjörn, Stenungsund och Uddevalla medverkat i ett gemensamt projekt i syfte att kartlägga
miljövärden och beskriva de aktörer som påverkar havsmiljön i det gemensamma fjordområdet innanför Tjörn och Orust. Kommunen har också låtit
konsultföretaget Hydrogis AB utföra en inventering av de marina bottnarna
inom kommunen.

Strömmar
Kusthavet kring Orust påverkas framförallt av två starka havsströmmar. Dels
har vi det stora ödet av utsötat Östersjövatten, som strömmar upp längs
västkusten söderifrån (den baltiska strömmen) och dels den jutska strömmen,
som från Nordsjön för in saltare och därmed tyngre vatten. Den lättare baltiska vattenmassan yter ovanpå nordsjövattnet och dominerar helt i fjordarna
och innerskärgårdarna.
I vattenområdena mellan Härmanö och Orust liksom i fjordarna öster om
Orust är strömmarna huvudsakligen nordgående. Strömmarna från fjordsystemet mynnar dels i Ellösfjorden via Malö strömmar och dels i Gullmarn via
Nordströmmarna. Strömmarna i Stigfjorden kan vara omväxlande riktade åt
väster eller öster.
Även om de vattenståndsvariationer som tidvattnet ger upphov till enbart
uppgår till ett par decimeter har det dock en relativt stor betydelse för vattenomsättningen i vissa områden, inte minst i Stigfjorden.

Växtplanktonsamhällen
Basen för näringskedjorna i havet utgörs av den stora mängden kringytande
mikroskopiska växtplankton. Mängden av dessa tilltar ofta stötvis i s.k. algblomningar vid goda närings- och ljusförhållanden. Detta är en helt naturlig
process, som dock accelereras av de extra näringsutöden som idag sker via
avlopp, jordbruk och luftföroreningar. Följden blir ofta skadliga mängder alggifter i vattnet och ökad syrebrist i bottenvattnen. Ett ertal sådana episoder
har inträffat de senaste åren. Utskningen av rovskar kan ha haft betydelse
i denna process genom påverkan på hela näringskedjan. Musselodlingar kan
förbättra vattenkvaliteten genom att musslor förmår ltrera stora mängder
vatten och därmed minska mängden växtplankton lokalt.
Stora mängder näringsämnen transporteras med Göta- och Nordre älv. Beträffande kväve handlar det om mängder som är era gånger större än alla andra
utsläpp tillsammans längs Bohuskusten. Dessa närsalter förs med den Baltiska strömmen norrut och påverkar härmed även Orust kustvatten. För stora
delar av Orust har dock de lokala utsläppen från vattendrag och reningsverk
störst betydelse. De största mängderna når havet via vattendragen. Vattendragens innehåll av näringsämnen kommer främst från enskilda avlopp och
jordbruk. De enskilda avloppen svarar för en betydande andel av fosforutsläppet i havet.

Mjukbottnar
Huvuddelen av bottnarna i havet täcks av lösa sediment, som sällan eller aldrig rörs upp. Där ljuset når ner och bottenvattnet är väl syresatt på 1-6 meters
djup kan ålgräset breda ut sig och bilda stora ålgräsängar. I utsötat vatten får
den sällskap av olika nating-arter. Ålgräsängar är högproduktiva miljöer av
mycket stor betydelse för både skreproduktion och fågelliv. Ålgräset har
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under senare år minskat avsevärt. Orust kustvatten hyser dock fortfarande
mycket stora och ekologiskt betydelsefulla bestånd av ålgräsängar, inte minst
i Stigfjorden.
En trolig anledning till ålgräsets minskning kan vara ökningen av ntrådiga
grönalger. Ökningen av dessa beror sannolikt på den ökade närsaltbelastningen men även den minskade mängden rovskar har betydelse. Rovsken
gynnar normalt via näringskedjorna en rik förekomst av trådalgätande smådjur.
Där vattnet ofta har större rörelser består bottnarna av grövre sediment som
sand eller skalgrus. Även dessa miljöer är ofta värdefulla med många specialiserade arter. Särskilt värdefulla miljöer utvecklas där blåmusslor lyckas
bilda rev på bottnarna.
Också de allra esta djupa områden i havet täcks av mjukbottnar. Där syresättningen är god är också detta artrika miljöer, med en fauna av havsborstmaskar, nässeldjur, ormstjärnor m.m. I fjordarna norr om Orust, där djupområdena är fyllda med stillastående vatten med hög salthalt, råder oftast
permanent syrebrist. Syrefria bottnar skulle sannolikt täcka stora delar av
dessa områden även utan människans påverkan, men hög närsaltsbelastning
och algblomningar leder till större utbredning av ”döda bottnar”.

Hårdbottnar
Hårdbottensamhällena är ofta artrika miljöer. På mer eller mindre skyddade
platser nära ytan nns bälten av stora brunalger som blås- och knöltång. På
starkt vågexponerade platser ersätts dessa av kortlivade rödalger. Från några
meters djup täcks klipporna ofta av stora arter av släktet Laminaria med sina
ibland upp till meterlånga bladskivor. Från cirka 5-10 meters djup vidtar olika
arter av rödalger. Mot djupet tar djuren över utrymmet från algerna. Hummer
och krabbtaska hör till de arter som lever på hårdbottnarna under algbältet.
Liksom mjukbottenmiljöerna har hårdbottensamhällena genomgått stora förändringar under 1900-talet. Blåstången och andra eråriga arter har i stor
utsträckning ersatts av ntrådiga grönalger.

Fiskfauna
Även skfaunan har undergått stora förändringar på senare år. Framförallt
har mängden vuxen sk av såväl torsk och kolja som plattsk och ål minskat starkt. För havsöring, sill och skarpsill bedöms situationen bättre. Sillen
tycks ännu leka i Havstensfjorden och Hakefjorden och havsöringen har en
god utveckling bl.a. tack vare aktiva skevårdsåtgärder i lekvattendragen i
området.

Trender och hot
Havets ekosystem är föränderliga och har alltid varit det, men de esta av
de negativa trender vi ser idag är med stor säkerhet kopplade till mänsklig
påverkan. Miljögifter kan ha bidragit till vissa av de förändringar vi ser. Klimatförändringarna kan också spela en stor roll, inte minst för hur mycket
näring som ödar ut från land och hur mycket algerna blommar. Det råder
dock knappast någon tvekan om att övergödning och utskning hör till de
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viktigaste orsakerna till problemen i havet. Åtgärder för att minska utsläppen
av närsalter och åtgärder för att återupprätta reducerade skstammar är bland
det viktigaste vi kan göra för havets miljö.
I vissa miljöer nns också andra konkreta hot – och möjligheter till åtgärder.
Det gäller t.ex. problemet med ankring eller bojförtöjning i värdefulla grundområden. Påtagliga arealer av ålgräsängar har skadats genom att ankar- eller
bojkättingar ligger och sveper fram kring bojtyngden/ankaret.

Havsstränder
Klippstranden är den i särklass vanligaste strandtypen på Orust. Kärlväxtoran är här mycket sparsam av naturliga skäl. I stället nns från vattenlinjen
och uppåt en zonering av olika alg- och lavsamhällen.
På blockstränder nns betydligt mer skrymslen för kärlväxter att få fäste i,
fräst eftersom tång och annat material sköljs upp och blir kvar mellan stenarna. Här är kärlväxtoran ofta artrik. Strandtypen är inte så vanlig på Orust.
Också sandstränderna hör till ovanligheterna på Orust. På tångbankar kan nnas en liknande ora som bland blocken, medan oran högre upp på den torra
sanden är mer specialiserad med torktåliga starr- och gräsarter som dominerande vegetation.
De värdefullaste stränderna ur naturvårds- och kulturhistorisk synpunkt är
de betade havsstrandängarna – ”sältorna”. Dessa acka nsedimentstränder
har ofta betats kontinuerligt sedan de steg upp ur havet. De hyser en mycket
artrik ora och stora värden för fågellivet.
Orust har stora arealer värdefulla sältor, framförallt i söder mot Stigfjorden
och Halsefjorden, men även på många andra ställen runt ön. Havsstrandängarna lockar tillsammans med grundområdena utanför stora mängder fåglar
både till rastning och häckning.

Odlingsmarker
Även om huvuddelen av Orust idag är skogklätt är det framförallt odlingslandskapet som sätter sin prägel på landskapet. Åker och betesmark täcker
cirka 23 procent av landarealen. Naturvärdena i odlingslandskapet är främst
kopplade till kantzoner och naturbetesmarker. Sprickdalslandskapet ger också gott om kantzoner, som dessutom tack vare bergklackar, varmt klimat och
skalgrus hyser en ovanligt hög biologisk mångfald.
Av odlingsarealerna har Orust en ovanligt hög andel ängs- och naturbetesmarker. Vid ängs och hagmarksinventeringen 1989 utgjordes 11 % av jordbruksmarken av sådana marker. Till detta skall läggas de vitt utredda öppna
klipphedarna utmed kusten, vilka till största delen är skapade av århundradens eller årtusendens ljungbränning och utmarksbete.
De ur naturvårdssynpunkt kanske allra värdefullaste betesmarkerna, sältorna,
har beskrivits ovan. De utgör en stor andel av den totala arealen betesmarker
på Orust, och hyser många av de allra mest skyddsvärda växterna och fåglarna.
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En särskild betydelse och en särskild tradition har betet på öar. Många av
öarna i ett band från Stigfjorden och ända upp till Flatön har fått särpräglad
ora och fauna, med en mängd ovanliga och hotade arter, som ofta är beroende av fortsatt betesdrift.
Slåtterängen var förr dominerande på inägorna. På ängen får en mängd blomster, också av beteskänsliga örter, chans att blomma, och deras frösättning var
förr en förutsättning för ett fortsatt närings- och smakrikt hö åt kreaturen.
Idag är ängen försvunnen på de est håll. På Härmanö och Valön kan man
dock fortfarande uppleva fragment av det kustnära ängslandskapet. Idag nns
25 ha slåtteräng kvar på Orust varav 22 ligger inom naturreservaten.
Upphörd eller minskad hävd är tveklöst det största hotet mot odlingsmarkens
natur och upplevelsevärden. Igenväxningen går i olika takt på olika marker.
På klipphedarna vid kusten och på de magraste markerna på hamnarna går
det sakta för träden att återerövra marken. Inslag av hävdgynnad, värdefull
ora kan därför nnas kvar länge här. Men buskar och hög ljung förändrar
landskapsbilden och tränger med tiden ut betesgynnade örter.
På mer bördiga marker går igenväxningen snabbt. Unga lövskogar och snår
täcker idag stora arealer av vad som förr var öppna betesmarker. Vid ängsoch hagmarksinventeringen 1989 noterades 1 003 ha ängar och betesmarker
på Orust. Jordbruksverkets ängs- och betesinventering 2002-2004 noterade
813 ha aktiva eller tydligt restaurerbara ängar och betesmarker. Resultaten är
inte helt jämförbara men pekar ändå på att det skett en inte obetydlig minskning av arealen ängs- och betesmark. En viss förändring i positiv riktning
tycks dock ha skett de senaste åren.

Skogar
Även om skogen under hela 1900-talet varit på frammarsch på Orust hör
kommunen ännu till de skogfattigare i landet. Bara 23 % av landytan är skogtäkt, jämfört med 57 % i landet som helhet.
Skogslandskapet på Orust återspeglar de stora skillnaderna i både klimat,
geologi och historia mellan östra och västra delen av ön. Sprickdalslandskapets kontraster mellan berg och dal syns i både väst och öst, men i öster har
barrskogarna på bergen en betydligt längre historia.
Barrskogarna på Orust är i allmänhet väl brukade sedan mycket länge och
några naturskogar står knappast att nna. Detta hindrar inte att barrskogarna
på östra Orust ofta kan vara na för både strövande och bär- och svampplockning.
På de gamla hamnarna i väster – Storehamn – och söder – Kultehamn, syns
idag långsamväxande glesa hedskogar av tall och björk m.m. på de gamla
klipp- och ljunghedarna. Ljungen är fortfarande en karaktärsart, som tillsammans med rik förekomst av enar visar på historien av öppna utmarksbeten.
Den skogstyp som generellt sett har störst naturvårdsintresse och som starkt
karaktäriserar Orustlandskapet för den som färdas på vägarna, är dalsidornas
randlövskogar. Randlövskogarna har ofta en relativt kort historia eller har
varit starkt påverkade av bete, vedtäkt m.m. in i sen tid.
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Ibland är randlövskogarna utformade mer som en omväxlande mosaik av
skogsfragment, betesmarker, bergsklackar och buskage. Detta är en av de
mest artrika miljöer vi har, med goda förutsättningar för en mängd olika artgrupper.
En annan värdefull lövskogstyp utgörs av de klibbal-, eller ask- almskogar
som växer utmed bäckar och åar i de leriga dalgångarna. Dessa ravinskogar
utgör en internationellt sett sällsynt naturtyp, som bara förekommer vid landhöjningskuster. Också ravinskogarna är mycket artrika miljöer, som också
har stor betydelse för vattenmiljön i bäckarna.

Vattendrag, sjöar och våtmarker
Trots sin kustprägel och förhållandevis lilla areal, hyser Orust en stor variation av sjöar och myrar. De näringsfattiga vattnen med humusfärgat eller klart
vatten dominerar, men här nns också näringsrika slättsjöar, kalkpåverkade
vatten och brackvattensjöar. Många sjöar är utpräglade sprickdalssjöar,
omgivna av branta berg. Ett sådant vattensystem med särskilt värdefull ora
är Rödsvatten – Vrångevatten.
På hamnarna ligger småsjöar, liksom inom stora delar av Västsveriges bergsområden, ofta i mosaik med myrmarker. Många av dessa småvatten är naturligt skfria, men har istället en rik insektsfauna, vilket uppskattas av era
fågelarter som t.ex. smådopping. De mossomgärdade sjöarna är oftast också
naturligt sura, men på bl.a. på södra Storehamn nns era kalkpåverkade
myrsjöar. Det stora och variationsrika myrkomplexet på södra Storehamn är
av en typ med få motsvarigheter så nära havet.

Rödsvatten

De näringsrika sjöarna åternns på östra Orust; Asmunderröd vatten, Grindsbysjön och Kollungerödvatten. Den sistnämnda är Bohusläns enda riktigt
utvecklade fågelsjö, som bl.a. tack vare en fortsatt hävd har stor betydelse
för fågellivet.
En mycket speciell sjötyp på Orust är de sjöar, helt nära havet, som har bräckt
vatten med en salthalt som varierar med vattenstånd och väder. Rödsvatten
vid Boxvik är ett exempel på en sådan sjö liksom det lilla systemet med småsjöar vid Stockesundet på Flatön.
Försurning har varit det stora hotet för många sjöars och vattendrags naturvärden på västkusten. Försurningsproblemen har dock inte varit så stora på
Orust. Istället är övergödning och igenväxning de största hoten i de esta av
vattenmiljöerna. Påväxten av trådalger tycks ha ökat och oran utarmas på
många håll. Ökad kvävebelastning från jordbruk och luftnedfall är viktiga
orsaker. En successiv igenväxning sker också på grund av upphörd hävd.
Fiskevårdsåtgärder i åar och bäckar har gett havsöringen rejält utökade lekområden. Fortfarande är dock sken utestängd från en hel del forna lekområden
på grund av dammar och andra vandringshinder.

75

ALLMÄNNA INTRESSEN - BEVARANDE

6.3 SKYDDAD NATUR (MB 7 KAP)
Olika typer av skydd
Områden som är av särskilt stort värde för friluftslivet eller naturvården kan
skyddas genom förordnande enligt miljöbalkens 7:e kapitel. De olika förordnandeformer, som är aktuella för Orust är:
Naturreservat MB 7:4. ”Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk
mångfald, vårda eller bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov
om områden för friluftsliv. Ett område som behövs för att skydda, återställa
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras för naturreservat”. Sedan miljöbalken trädde i kraft skall alla naturvårdsområden enligt den gamla naturvårdslagen anses som naturreservat. De gamla besluten och föreskrifterna för respektive område gäller dock tills vidare.
Inom Orust nns för närvarande 10 naturreservat
Kulturreservat MB 7:9. ”Ett mark- eller vattenområde får förklaras som
kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade områden”. På Orust
nns för närvarande inga kulturreservat.
Naturminne MB 7:10. ”Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som naturminne, om det behöver skyddas eller vårdas
särskilt. Förklaringen får även omfatta det område på marken som krävs
för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme”. Naturminnen
utgörs exempelvis av enstaka jätteträd, jättegrytor, yttblock eller liknande.
De naturminnen som nns på Orust avser äldre träd, rullstensås m.m.
Biotopskyddsområde MB 7:11. ”Mindre mark- och vattenområden som
utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt
skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde. Sådan förklaring får
avse enskilda områden eller samtliga områden av visst slag inom landet eller
del av landet”. Inom Orust nns inga sådana särskilt beslutade biotopskyddsområden. Däremot gäller generellt skydd i hela landet att vissa småbiotoper
i jordbrukslandskapet. De områden som har sådant skydd är; Alléer, källor
med omgivande våtmark, odlingsrösen, pilevallar, småvatten och våtmarker
utom dammar, stenmurar, åkerholmar. Ett stort antal sådana områden nns
i kommunen men de är inte närmare inventerade. Småbiotoper i skogslandskapet kan objektsvis skyddas efter beslut av skogsvårdsstyrelsen. Ett antal
områden på Orust har fått sådant skydd.
Djur- och växtskyddsområde MB 7:12. ” Om det ... behövs särskilt skydd
för en djur- eller växtart inom ett visst område, får länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller ske eller
allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området”. Inom
kommunen nns ett antal fågel- och sälskyddsområden där det råder begränsningar i allmänhetens rätt att uppehålla sig i områdena under vissa perioder.
Strandskyddsområde MB 7:13 - 18. ” Strandskyddet råder vid havet och
vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtlivet”. Länsstyrelsen har efter samråd med
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kommunen fastlagt en gräns för strandskyddet, vilken varierar i bredd efter
förhållandena. Strandskyddet sträcker sig som mest upp till 300 meter från
stranden. Inom strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras eller
andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Natura 2000-områden. Inom Orust nns fem Natura 2000-områden (se
avsnitt 6.4 nedan). Verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön inom ett natura 2000-område kräver tillstånd enligt MB 7 kap
(gäller åtgärder såväl inom som utom området).
Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena
i ett område bör samråd ske med länsstyrelsen innan en åtgärd påbörjas. Om
det rör sig om en skogsbruksåtgärd skall samråd hållas med skogsvårdsstyrelsen innan åtgärden påbörjas.

Orust naturreservat
1. Härmanö. Stor ö med klippig kust, vidsträckta ljunghedar och värdefulla
slåtterängs- och betesmarker med skyddsvärd ora. Värdefulla kulturmiljöer;
rester av äldre samhälle samt Gullholmen (utanför NR). Höga värden för friluftsliv; strövande, bad, båt, fågelskådning m.m. Fortsatt hävd är av största
vikt för att bibehålla öns naturvärden. Tillgänglighet och markering av leder
bör ses över och hållas i gått skick. Kommunen anser att reservatsgränsen bör
justeras något för att ge samhället Gullholmen/Härmanö viss expansionsmöjlighet. Den föreslagna ändringen av reservatsgränsen bedöms inte skada de
primära syftena med reservatet. Föreslagen justering redovisas närmare i kap.
8 nedan, avsnitt Gullholmen/Härmanö.
2. Stigfjorden. Hela Stigfjordsområdet var tidigare skyddat som naturvårdsområde. Detta har numera övergått till att bli naturreservat enligt MB 7:4.
Stigfjorden är ett stort, mestadels grunt, örikt, skyddat havsområde. Framförallt på orustsidan omfattande områden med grunda produktiva mjukbottnar
med bl.a. ålgräsängar och musselbankar. Omfattande strandängar ingår, liksom öar med mycket varierande karaktär, från helt betespräglade, via mosaiklandskap till lövskogsbevuxna. Området har stor betydelse för båtliv och
fritidsske. Reservatsbestämmelserna skall enligt länsstyrelsen ses över och
anpassas till MB, Natura 2 000 m.m. I detta sammanhang bör utrymme ges
för föreslagen turistanläggning mm vid Skåpesund.
3. Valön. Ett äldre reservat inom Stigfjordsområdet. Omväxlande landskap,
stor betydelse för friluftsliv och för fågelliv. Värdefulla ängs- och betesmarker.
4. Råssöhalvön. Ett äldre reservat inom Stigfjordsområdet. Värdefullt kulturlandskap med intressant bebyggelsestruktur, ekdungar, hagar, barrskog.
Ständer och strövområden för friluftslivet.
5. Svanvik. Ett äldre reservat inom Stigfjordsområdet. Omväxlande skärgårdsnatur av betydelse för friluftslivet. Randlövskogar. Strandängar och
grundområden med viktiga rast- och övervintringsområden för fåglar.
6. Strömmarna. Kustvattenområdet mellan Bokenäset, Skaftölandet och
Flatön – Malö kallas Nordströmmarna eller bara Strömmarna. Området utgör
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en mosaik av smalare havssund med klippor uppblandat med långgrunda
vikar. De välutvecklade grunda och näringsrika bottnarna med omgivande
strandängar är viktiga häcknings- och övervintringslokaler för sjöfågel och
vadare. Bottnarna har höga marina värden. Området är mycket populärt för
fritidsbåtar och sportske, men även landburet friluftsliv.
7. Koljön. Låglänt ö, till större delen täckt av sand- och grusavlagringar, vilka
också når långt ut över omgivande havsbotten. Strandäng. Öns inre består av
tämligen orörd tallskog. Ön är lättillgänglig och tilltalande för friluftslivet.
8. Morlanda. Morlanda säteri är en av landets största gårdar. Vidsträckta
odlingsmarker kännetecknar den västra delen kring säteriet, som har medeltida anor. Säteriets huvudbyggnad är uppförd på 1670-talet och skall vara
Bohusläns äldsta träbyggnad. I norr når reservatet fram till Malö strömmar och
Björnsundsfjorden. I öster reser sig förkastningsbranterna mot Storehamnsplatån, kantad av ädellövskog med lundartad ora. Särskilt välutvecklad är
lövskogen i den imponerande, naturminnesskyddade ravinen Berga klev. En
golfbana upptar tidigare odlingsmarker nära kyrkan. Vidstäckt utsikt från
reservatets högsta punkt, Svens altare. Höga botaniska värden. Rullstensåsen
vid Gunnarsskogen är skyddad som naturminne. Kommunen är positiv till
anläggandet av ytterligare en golfbana till stora delar inom reservatet under
förutsättning att stor hänsyn tas till naturvärdena. Reservatsbestämmelserna
har också setts över så att golfbana kan medges.
9 Kollungeröd vatten. En av Bohusläns få lerslättsjöar. Stora värden för
fågellivet. Djupet är bara 1,5 – 2 meter. Stränderna kantas av vidstäckta vassområden och omgivningarna präglas av åker- och betesmarker omväxlande
med lövskogspartier och barrskogsklädda sluttningar. Sjön är intressant både
som sträcklokal och som häckningslokal. Högt värde med hänsyn till landskapsbild. Fortsatt nötbete är nödvändigt för att upprätthålla sjöns värden.
10 Näs. Primärt har naturvårdsintresset knutits till hägerkolonin, som fanns i
norra delen sedan mycket lång tid tillbaka. Kolonin är nu borta, men ett klart
naturvärde kan också tillmätas den högvuxna skogen med dess innehåll av
barrskogsarter. Även botaniskt intressant i övrigt.

6.4 RIKSINTRESSEN (MB 3 OCH 4 KAP)
Stora delar av Orust har bedömts vara av så stort värde med hänsyn till naturvården, friluftslivet och kulturminnesvården att de pekats ut som riksintressen. Det betyder att det betraktas som ett nationellt intresse att de aktuella
värdena skyddas. Det är staten som, efter samråd med berörda kommuner,
fastställer och avgränsar de områden som skall anses vara av riksintresse.

Kustområde enligt MB 4 kap
Bohusläns kustområde söder om Lysekil är enligt MB 4:4 i sin helhet av
riksintresse med hänsyn till områdets stora natur- och kulturvärden. Området inkluderar kusten runt hela Orust (se karta till höger). Enligt MB 4:1 får
exploateringsföretag, som påtagligt skadar områdets natur och kulturvärden,
inte komma till stånd. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av bentliga tätorter och lokalt näringsliv. Bestämmelserna i MB 4:4
innebär bl.a. restriktioner mot uppförande av fritidsbebyggelse och viss tung

Kustzonen
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industri. Kommunens syn på utvecklingen inom kustzonen utvecklas närmare i kapitel 7.

Natura 2000 – riksintresse enligt MB 4 kap
EU:s medlemsländer bygger upp ett s.k. ”ekologiskt nätverk” av naturområden som kallas Natura 2000. Livsmiljöerna för vilda djur och växter krymper
i snabb takt och många arter hotas av utrotning. Länderna i EU samarbetar
därför för att försöka bevara det europeiska växt- och djurlivet. Arbetet grundas på två EU-direktiv, fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.
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Natura 2000

Natura 2000-områden är riksintresseområden enligt MB 4 kap. Verksamheter
eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett natura
2000-område kräver tillstånd enligt MB 7 kap (gäller åtgärder såväl inom
som utom området).
Inom Orust nns fem Natura 2000-områden:
1. Härmanö. Härmanö ligger i det yttersta kustlandet väster om Orust. Hela
området omfattas av naturreservat, riksintresse för naturvård, friluftsliv och
kulturmiljö. Den uppspruckna och brutna gnejsberggrunden är rik på hällskulpturer av olika slag och präglar i hög grad öns natur. Ön domineras av
hällmarker med vidsträckta ljunghedar. Skalgrusförekomster ger ställvis en
mycket rik ora. Odlad mark förekommer ännu i viss utsträckning på ön och
ängar och hagar hålls öppna genom slåtter och bete. Stora delar av de tidigare
betesmarkerna på hedytorna benner sig dock i igenväxning. Betesmarker i
övrigt förekommer både på gammal åkermark och på havsstrandängar i såväl
norra som södra delen av området. Av öns hävdade kulturmarker ligger de
esta på den östra delen mellan Klippevik i söder och Vadet i norr.
2. Stigfjorden. Stigfjorden utgörs av ett stort, mestadels grunt och skyddat
vattenområde. Området omfattar även landarealer på ett stort anta mindre
skär och öar som bildar en omsluten skärgård i fjorden. Natura 2000-området
omfattar inte landområden runt Stigfjorden och inte heller öarna; Kälkerön,
Hjälm, Hälsön, Kalvö och Råssöhalvön.
Områdets naturvärden utgörs främst av det stora skyddade vattenområdet
med dess mosaik av mycket varierande naturtyper som grunda marina mjukbottnar med bl.a. ålgräs och naturliga musselbankar, salta strandängar, kala
eller bevuxna bergsklippor och bördiga skalgrusblandade sprickdalgångar.
De varierade naturtyperna bildar sammantaget ett stort unikt marint naturområde.
Stigfjordenområdet har även höga landskapliga kvaliteter och är ett mycket
välfrekventerat och populärt område för friluftslivet.
Stigfjorden är ett viktigt vinterbetesområde för yttande fåglar. Det är av stor
betydelse som uppväxtområde för sk och ryggradslösa djur samt ett viktigt ytt-, häcknings- och ruggningsområde för fåglar. Sångsvanen förekommer talrikt vintertid liksom havsörn som rastar i Stigfjorden under vintern.
Ålgräsvegetationen på grunda mjuka ler- och sandbottnar är av stor betydelse
för reproduktion av olika skarter.
Kalvöfjorden räknas som en av de rikaste fågellokalerna i sitt slag utefter hela
svenska västkusten.
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3. Strömmarna. Området mellan Bokenäs och Skaftölandet samt ner mot
Flatö och Malö kallas för Nordströmmarna eller bara Strömmarna. Området
sammanbinds i söder med Flatö- och Malö strömmar och i norr med Gullmarsfjorden.
Strömmarna utgör en mosaik av smalare havssund med klippor uppblandat
med långgrunda ler- och sandvikar. De välutvecklade grunda och näringsrika
bottnarna, med omgivande strandängar, är viktiga häck- och övervintringsplatser för sjöfågel och vadare.
4. Kollungeröd vatten. Sjön utgör en av Bohusläns få lerslättsjöar av stort
ornitologiskt intresse. Sjöns omgivningar präglas av odlingslandskapet med
vidsträckta åker- och betesmarker omväxlande med lövskogspartier och barrskogsklädda sluttningar. Stränderna kantas av vidsträckta vassområden med
inslag av växter som smalkaveldun och sprängört. Av stor betydelse för det
rika fågellivet är de omfattande starrängarna som har sin största utbredning
innanför vassbältena.
Sjön har för eutrofa slättlandssjöar typisk fågelfauna. Ängholmen och Lyngholmen utgör dessutom synnerligen goda häckningsplatser för bl a vadare då
de här är skyddade mot räv.
I den s.k. skyddszonen närmast sjön råder beträdnadsförbud under perioden
15/3 – 15/10. En relativt stor areal framförallt i områdets yttre delar utgörs av
skogsmark som omfattas av en särskild naturvårdsinriktad skogsbruksplan.
5. Halsefjorden. Området utgörs av stora, näringsrika marina grundområden med ålgräsängar och blåmusselbankar. Det är en av de mest artrika och
mångformiga marina grundområdena i Sverige och en av de fågelrikaste
områdena i Bohusläns innerskärgård. Det är av stor betydelse som uppväxtområde för sk och ryggradslösa djur samt ett viktigt ytt-, häcknings- och
ruggningsområde för fåglar. Delar av området är utsett till ett Ramsarområde
(våtmarker av internationell betydelse). De marina grundområdena och blåmusselbankarna är känsliga för muddring och åtgärder som omlagrar eller
skadar bottnarna.

Riksintressen för naturvården (MB 3:6)
Följande områden har utpekats som riksintresse för naturvården enligt MB
3:6. Inom dessa områden får inga åtgärder vidtas som kan påtagligt skada
områdets naturvärden.
2

1. Islandsberg – Käringöfjorden NRO 14101
Sprickbildningen på Stora Härmanös västsida intill den stora spricklinjen från
Gullmarsfjordens västsida är av särskilt geovetenskapligt intresse. Glacialskulpturen är väl dokumenterad. Representativa naturbetesmarker och ängar
i kustbygd. Här åternns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter (Härmanö, Bråtö). Naturbetesmarkerna utgörs av havsstrandängar,
annan öppen utmark och annan öppen äng. Vanliga vegetationstyper är saltågstrandäng, rödvensfriskäng och ljunghed. Havsstrandängar är tillsammans
med Käringöfjordens grundare havsområden viktiga häcknings-, rast-, och
vinterlokaler för vadare och sjöfågel. NO om Mollösund och Ellösfjorden
nns dessutom era skär som bl.a. utgör viktiga häckningslokaler för labb,
tärnor och måsar och där man kan hitta skärsnäppa. På ett ertal öar i ytter-
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Riksintressen naturvård
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skärgården nns populationer av stinkpadda. Naturreservatet på Härmanö är
klassat som Natura 2000-område. Detta skydd avser gräsmarker samt klippmarker, sumpskog, stränder och bottnar. Fisktärna och höksångare.

STÄLLNINGSTAGANDE
Riksintresset för naturvård berör i någon mån område för samhällsutbyggnad vid Mollösund, Barrevik, Hälleviksstrand och Härmanö (se kap 8 nedan) samt föreslagen utbyggnad av färjeterminalen i Tuvesvik. Kommunen
anser att gränsen för riksintresset skall anpassas till de redovisade områdena för samhällsutbyggnad och antagen detaljplan för Tuvesvik. I övrigt
stöder kommunen riksintresset. Kommunen anser också att reservatsbestämmelserna (Härmanö) och gällande strandskydd tills vidare utgör ett
fullgott skydd för riksintresset.

2 Strömmarna – Koljöfjorden NRO 14093
I området nns för kustbygden representativa naturbetesmarker och ängar. I
dessa objekt märks särskilt större arealer havsstrandängar. På de större öarna
förekommer delvis spontant uppkomna kustbarrskogar med naturskogskaraktär. Koljöfjordens djupvatten är instängt av trösklarna vid Malö strömmar
och österut i fjordsystemet till Havstensfjorden. Fjordens djupvatten drabbas
därför av återkommande syrebrist, ibland för långa perioder (år), och är därför särskilt känslig för utsläpp av syreförbrukande föroreningar och övergödning. Fjorden är av stort värde för musselodling då halterna av musseltoxiner
ofta är låga. De smala sunden i Strömmarna, särskilt Hålestömmen, har en rik
hårdbottenfauna med ltrerande organismer, bland annat svampdjur. Vattendjupet i Strömmarna överskrider på många håll inte mer än en meter, vilket
ger ovanligt höga strömhastigheter för svenska förhållanden. Detta medför
att dessa områden är isfria större delen av året och erbjuder därmed goda
övervintringsområden för vadare och sjöfågel. Området är välbesökt och
hyser stora värden för friluftslivet.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen stöder riksintresset och anser att gällande reservatsbestämmelser (Koljön) och gällande strandskydd tills vidare utgör ett fullgott
skydd för riksintresset.

3 Stigfjorden – Halsefjorden NRO 14111
Stigfjordsområdet utgör ett inneslutet vattenområde med variationsrik strandlinje och en mångfald av öar, kobbar och skär. De olika djupförhållandena och
de speciella hydrograska förhållandena utgör väsentliga förutsättningar för
en mångfald av olika marina biotoper. Området är skonat från större mänskliga ingrepp. Delar av Stigfjorden är listat som ett internationellt skyddsvärt
våtmarksområde (Ramsarkonventionen) och är beträffande förekomst av sjöfågel och vadare sannolikt den värdefullaste i landet. Både Stigfjordsområdet
och Halsefjorden utgör Natura 2000-område (havsmiljön och mindre öar).
Området har stora landskapliga värden. Genom att det utgör en brytningszon
mellan olika oraelement får området också högt botaniskt värde. Runt Stigfjorden nns en mängd olika naturbetesmarker, representativa för den bohus-
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länska kustbygden. Mest framträdande är havstrandängar samt olika typer av
utmarker. Här åternns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade
arter. Havsstrandängarna är viktiga häcknings-, rast- och vinterlokaler för
vadare och sjöfågel. Inom området nns också mycket värdefulla lövskogsmiljöer. I området nns stora sammanhängande ålgräsängar. Dessutom nns
stora äldre blåmusselbankar med associerade arter. Den inre delen av Stigfjorden vid Hagaåns mynning är fredningsområde för lax och öring.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen stöder riksintresset, men anser att, när reservatsbestämmelserna ses över, så måste visst utrymme ges för mindre anläggningar för
det rörliga friluftslivet (anläggning för kajakuthyrning, mindre camping,
viss komplettering av bentliga småbåtshamnar etc.). Kommunen ser det
också som önskvärt att planerad turistanläggning vid Skåpesund i anslutning till väg 160 kan genomföras. Gällande reservats- och strandskyddsbestämmelser ger enligt kommunens uppfattning tills vidare området ett
tillfredsställande skydd.

4 Morlandadalen NRO 14102
Området uppvisar en provkarta på landskapselement och geologiska processer. Storehamnsplatåns markerade västra brant mot Morlandadalen präglar i
hög grad den magnika landskapsbilden. Morlandadalen är en förkastningsdal bildad i en s.k. överskjutning. Det avgränsade området utgör en skiva som
lyfts i väster. Spår av deformationen syns på vägen mellan Bua och Stensbo.
Nere i dalen vid Boxvik nns rester efter hårt exploaterade skalbankar. I branterna i dalens södra delar nns artrika maritima lövsnår, delvis på kalkrikt
underlag. Längre norrut nns era bestånd med åldrig ädellövskog, där också
jordmånen har gett upphov till en rik lundora. Särskilt värdefulla bestånd
nns vid Glimsås. I Storehamnsområdet nns en mosaikartat våtmarkskomplex, som är typiskt för västkustens småbrutna sprickdalsterräng. Fattiga våtmarker dominerar. Särskilt värdefulla är de områden, som har växtsamhällen
på skaljord. I den smala dalgången från Boxvik i söder till Hjortsbacken på
platån nns bl.a. kalkpåverkade myrmarker. I anslutning till Hjortsbacken
och öster om djupvattnet nns kalkpåverkade kärr. Våtmarkerna runt Hjortsbacken utgör goda häcknings- och näringsplatser för vadare. Området är
vetenskapligt dokumenterat och av stort värde som referenslokal.

STÄLLNINGSTAGANDE
Planerad vindkraftsutbyggnad norr om avfallsanläggningen vid Månsemyr
kommer delvis att beröra detta riksintresse. Kommunen bedömer dock att
detta inte kommer att innebära påtaglig skada på riksintresset.
Kommunen är också positiv till ytterligare en golfbana inom området.
Denna kommer till stora delar att hamna inom naturreservatet.
Kommunen stöder riksintresset och föreslår en viss utvidgning söderut
mot Boxvik.
Delar av området har ett skydd genom gällande reservatsbestämmelser
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och strandskyddsbestämmelser och genom rekommendationer i denna
översiktsplan. Kommunen motsätter sig inte att ytterligare delar inrättas
som naturreservat.

5 Kollungeröd vatten NRO 14103
Kollungeröd vatten är från ornitologisk synpunkt den mest betydelsefulla lerslättsjön i Bohuslän. Av stor betydelse för det rika fågellivet är de omfattande
starrängarna. På senare tid har vissa övergödningstendenser kunnat iakttas
i sjön och vassarna visar tecken på expansion. Troligen har förhållandena
ännu inte helt stabiliserats efter sjösänkningarna i början på förra seklet. Det
intensiva jordbruket spelar sannolikt också en roll. Försök med vasslåtter har
gjorts under senare år. Området är också ett Natura 2000-område.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen stöder riksintresset. Området har ett tills vidare godtagbart
skydd genom gällande reservatsbestämmelser.

Riksintressen för friluftslivet (MB 3:6)
Södra Bohusläns kust FO3
Hela kommunens kustområde från Flatön söderut inklusive Stigfjorden är
klassat som riksintresse för friluftslivet. Området är ett utpräglat skärgårdslandskap med stor variation från exponerad ytterskärgård till skyddad, ofta
lummig innerskärgård. Området har mycket goda förutsättningar för positiva
upplevelser. Naturskönt kust- och fjordområde. Området har genomgående
mycket goda förutsättningar för bad, båtsport, kanotpaddling, fritidsske,
naturstudier och upplevelser, kulturstudier m.m. Möjligheterna är goda att
komma till och in i även med kollektivtrak. Inskränkningarna i allemansrätten är små. Anordningar för friluftslivet nns i form av vandrarhem, camping, marinor, båtuthyrning, kajakuthyrning, restauranger, badplatser m.m.
Riksintressen friluftsliv
STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen stöder riksintresset men anser att avgränsningen skall anpassas efter intresseområdena för samhällsutbyggnad i anslutning till Mollösund, Barrevik, Stocken och Härmanö (se kap 7 nedan).
Planerad vindkraftsutbyggnad norr om avfallsanläggningen vid Månsemyr
samt planerade industriområdet i anslutning till avfallsanläggningen ligger
inom riksintresseområdet. Kommunen bedömer dock inte att detta innebär
påtaglig skada på riksintresset.
Gällande reservats- och strandskyddsbestämmelser ger tillsammans med
rekommendationerna i denna översiktsplan tills vidare området ett godtagbart skydd.
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Riksintressen för kulturmiljövården (MB3:6)
1 Haga KO30
Fornlämningsrikt område med länets största koncentration av stenkammargravar, däribland den kända Hagadösen, som tillsammans med Tegneby kyrka och omgivande odlingslandskap med Kalvöfjordens strandängar visar på
ett kontinuerligt utnyttjande av landskapet allt sedan förhistorisk tid.

4

5

2
1

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen stöder riksintresset. Delar av området har skydd genom reservats- och strandskyddsbestämmelser. Kulturminneslagen ger ett skydd bl.a.
åt fasta fornlämningar och deras närområde. Tillsammans med rekommendationer i översiktsplanen, som uttrycker restriktivitet beträffande nybebyggelse i området, bedömer kommunen att området tills vidare har ett
godtagbart skydd.

3

Riksintressen kulturmiljövård

2 Kultehamn KO31
Torplandskap i kargt, väglöst och höglänt utmarksområde, där lämningar
efter minimala torp och stenstugor samt stenhägnader från laga skiftet berättar om den växande skaran obesuttnas livsvillkor under 1800-talet.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen stöder riksintresset. Området har förutom kulturintresset också stort värde för både friluftslivet och naturvården. Området har idag inget formellt skydd genom förordnande enligt MB. Rekommendationerna i
denna översiktsplan kan tills vidare vara ett godtagbart skydd. I framtiden
kan bildandet av ett kulturreservat övervägas.

3 Mollösund KO32
Ett av Bohusläns äldsta och största skelägen, med karaktäristisk tät långsträckt bebyggelseklunga utmed huvudstråket ”Gatan”. Den ekonomiska
tyngdpunkten har, förutom sillsket, varit djuphavsske med storbackor skhandel och skberedning. Torkställningar med spirad långa kan fortfarande
ses i samhället.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen stöder riksintresset. Genom den nya detaljplanen bedöms
riksintresset ha ett godtagbart skydd samtidigt som samhällets behov av
expansionsmöjligheter de närmaste åren har tillgodosetts. Kommunen
avser att även planlägga den bebyggda delen av Mollön i syfte att införa
varsamhetsbestämmelser även för bebyggelsen på denna sida sundet. Möjligheterna att göra en försiktig komplettering av bebyggelsen kommer då
också att prövas.

4 Morlanda – Torebo KO33
Centralbygd där en rik förekomst av fornlämningar tillsammans med säteri
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och f.d. patronatskyrka med medeltida anor speglar utvecklingen av en attraktiv kustbygd, som kontinuerligt utnyttjats av människan sedan förhistorisk
tid.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen stöder riksintresset. Stora delar av området har ett skydd
genom gällande reservatsbestämmelser. Rekommendationerna i översiktsplanen utgör tills vidare ett godtagbart skydd för resterande delar av riksintresset.

5 Nordvästra Orustskärgården KO34
Skärgårdsmiljö typisk för mellersta Bohuslän med tätbebyggda skelägen
(Käringön, Gullholmen och Råön) på karga kronoholmar, där man helt eller
huvudsakligen tagit sin försörjning från havet. Fiskelägen tillsammans med
tomtningar, Måseskärs fyrplats och industriella lämningar från sillperioderna
visar hur människa nyttjat skärgården framförallt från 1500-talet och framåt.
STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen stöder riksintresset. Samhällena Käringön och Gullholmen/
Härmanö har ett godtagbart skydd genom gällande detaljplaner, vilka
också innehåller bestämmelser i syfte att bevara miljöns karaktär. På Gullholmen/Härmanö behöver mark, som ingår i naturreservatet, tas i anspråk om samhället skall kunna utvecklas vidare som
ett levande samhälle. Enligt kommunens uppfattning är möjligheterna att bevara de båda skärgårdssamhällena som levande helårssamhällen också en väsentlig del i bevarandet av kulturvärdena.
För övrigt utgör gällande reservats- och strandskyddsbestämmelser tills vidare ett godtagbart skydd även för områdets kulturvärden.

6.5 STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN (MB 3:2)

Stora opåverkade områden

Stora mark- och vattenområden, som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall, enligt MB
3:2, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. Större sammanhängande naturområden gynnar artrikedom
och skapar bättre motståndskraft mot yttre störningar än små och utspridda.
Bevarandet av större opåverkade områden främjar biologisk mångfald och
ekologiska funktioner samt säkrar tillgången till rekreationsområden. Här
kan man också nna områden som är relativt fria från buller från trak och
annan mänsklig verksamhet. Sådant får man nog betrakta som en bristvara i
dagens samhälle. Tystnaden får idag betraktas som ett stort värde i sig.
Stora orörda områden är ett relativt begrepp. Stora, helt orörda områden saknas på Orust. Den precisering av begreppet, som gjorts inom ramen för denna översiktsplan utgår ifrån förhållandet mellan relativt tätbebyggda landsbygdsområden och glest bebyggda områden som det ser ut på Orust. Enligt
denna utvärdering bedömer kommen att följande fem områden skall betraktas som stor opåverkade områden enligt MB3:2.
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1.
2.
3.
4.
5.

Storehamn inklusive område vid Vrångevattnet/Rödsvattnet
Rämmedalen söder om Henån
Kultehamn
Myckleby
Område söder om Nösund

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen avser att verka för att de ovannämnda områdenas relativt orörda karaktär skall bevaras som en resurs för biologisk mångfald och rekreation. Större exploateringsföretag skall undvikas. Viss kompletterande ny
bebyggelse kan accepters men enbart som direkt komplettering av bentlig bebyggelse. Bentligt jord- och skogsbruk förutsätts kunna fortgå med
normal hänsyn till naturmiljön.

6.6 EKOLOGISKT SÄRSKILT KÄNSLIGA
OMRÅDEN
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt
skall, enligt MB 3:3 så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön.
Kommunen har inte gjort någon mer samlad utredning och inventering av
områden som kan bedömas omfattas av skyddet enligt MB 3:3 men anser att
bl.a. följande områdestyper bör omfattas av bestämmelserna; Ädellövskogar,
ängs- och hagmarker, nyckelbiotoper, vissa sjöar och vattendrag samt
grunda havsområden med hög biologisk produktion. Naturskyddsföreningen på Orust har gjort en sammanställning av förekomsten av olika rödlistade och utrotningshotade arter. Även dessa områden hör till gruppen ekologiskt känsliga områden. Många av de områden som bedöms som särskilt
ekologiskt känsliga är också av stort värde ur allmän naturvårdssynpunkt och
omfattas därför även av bestämmelserna i MB 3:6.

Ädellövskogar
Länsstyrelsen har inventerat kommunens ädellövskogar (1992). I inventeringen redovisas 47 objekt som anses särskilt värdefulla. Objekten är klassicerade i tre prioritetsgrupper. Objektens läge framgår av karta; ”ekologiskt
känsliga områden”.

Ängs- och hagmarker
Länsstyrelsen har även inventerat kommunens ängs- och hagmarker (1989).
Inom Orust nns ett drygt 100-tal sådana objekt redovisade. Även dessa
objekt har klassicerats i tre olika prioritetsgrupper. Objektens läge framgår
av karta; ”ekologiskt känsliga områden”.

Områden med biotopskydd
De områden som omfattas av det generella biotopskyddet enligt MB 7:11
bedöms vara ekologiskt känsliga områden, liksom nyckelbiotoper i skogsmarken. De områden som av skogsvårdsstyrelsen förklarats vara biotopskyddsområden redovisas på karta; ”ekologiskt känsliga områden”.
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Ekologiskt känsliga sjöar
Fiskenämnden har bedömt följande sjöar vara särskilt känsliga ur ekologisk
synpunkt:
• Höggeröd vatten
• Torebosjön
• Rödsvattnet
• Grindsbyvattnet
• Assmunderödvatten
• Kollungerödvatten
• Granvattnet
De berörda sjöarna redovisas på kartan ”Ekologiskt känsliga områden”.

Vattendrag som är värdefulla som lek och reproduktionsområden för fisk
Följande vattendrag är enligt skenämnden av stor betydelse som lek- och
reproduktionsområde för sk, främst havsöring:
• Varekilsån
• Kärrebergsån
• Lyrbäcken
• Nösundsbäcken
• Vasebäcken
• Gullbergsbäcken
• Morlandaån
• Rödsvattenån
• Kvarnviksbäcken
• Henån
• Sörgravsbäcken
• Hagaån
• Mölnebyån
• Klevån
Vattendragen redovisas på karta: ”ekologiskt känsliga områden”.

Ur ekologisk synpunkt särskilt känsliga havsområden
Skyddade, grunda havsområden har generellt mycket stor betydelse för skreproduktion och den biologiska produktionen i havet. Dessa områden är också
av stor betydelse för fågellivet. Områden med större ålgräsbestånd (förekommer inom grundområden på 1 – 5 meters djup) har särskild stor betydelse för
det biologiska livet i havet och är samtidigt mycket känsliga för påverkan av
yttre faktorer (ankarkättingar vid bojförtöjning, övergödning etc.). Ålgräsängar ingår generellt i begreppet ekologiskt särskilt känsliga områden (MB
3:3).
I den marinbiologiska utredning som på kommunens uppdrag har utförts av
Hydrogis AB utpekas fyra kustvattenområden som särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt.
• Stigfjorden.
• Halsefjorden
• Boxviks kile
• De inre delarna av Käringöfjorden
• Den delen av Stigfjorden som ligger söder om Hagaåns mynning, mellan
Valön och Råssö är troligen det mest värdefulla grundområdet inom Orust
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kommun. På grund av det instängda läget blir området extra känsligt för
påverkan t.ex. i form av utsläpp från vattendragen som mynnar i området.

Områden med hotade växtarter
Orust naturskyddsförening har gjort en inventering och kartläggning av olika
lokaler som hyser hotade växtarter (rödlistade arter) inom kommunen. Termen ”rödlistade arter” är internationellt begrepp och den svenska listan över
sådana arter följer det system som Internationella Naturvårdunionen använder.
Delar av naturskyddsföreningens kartering redovisas på karta: ”ekologiskt
känsliga områden”. Klassiceringen skiljer på hotade växtarter och missgynnade arter.

Våtmarker
Våtmarker betraktas generellt som ekologiskt särskilt känsliga områden.

Starkt påverkade områden
Områden som är utsatta för en stark påverkan av föroreningar mm kan ses
som ekologiskt särskilt känsliga.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen anser det angeläget att de områden och objekt som klassicerats som särskilt värdefulla och känsliga ur ekologisk synpunkt skyddas
från åtgärder som kan skada de biologiska värdena. Några av områdena
har redan ett skydd genom reservats- eller strandskyddsbestämmelser.
Genom rekommendationerna i denna översiktsplan kan de ekologiska värdena uppmärksammas och beaktas t.ex. i samband med planläggning och
bygglovgivning och annan tillståndsprövning.

6.7 LOKALT VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN
OCH LANDSKAP
Utöver de naturområden som skyddats eller identierats i olika nationella
och regionala inventeringar har kommunen tagit fram ytterligare naturvårdsunderlag som underlag för det kommunala naturvårdsprogrammet och översiktsplanen. Digitala underlag nns nu bl.a. för:
• Lokaler för rödlistade och sällsynta växter (SNF)
• Områden i Orust kulturminnesprogram
• Naturhamnar (Kryssarklubben)
• Särskilt värdefulla sportskevatten (Orust sportskeklubb)
• Vattendrag med havsöring – och vandringshinder
• Marina bottnar i Orust kustvatten
• Vandringsleder
För att ytterligare förtydliga bilden av kommunens naturvärden har två kategorier av områden identierats:
• Lokalt värdefulla naturområden
• Lokalt värdefulla landskap
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Syftet är dels att få med områden som inte kommit med i övriga digitala
underlag och dels att lyfta fram områden av särskilt intresse, t.ex. för att de
är intressanta besöksobjekt eller för att de hyser naturvärden som kommunen
särskilt vill uppmärksamma i enlighet med de kommunala målen för naturvården. Områden som redan skyddats som naturreservat är inte medtagna.
De värdefulla områdena avser i första hand objekt av mer begränsad storlek
där skyddsvärdet inom hela objektet bedöms som mycket hög och jämförbara
med t.ex. ädellövskogar och ängs- och hagmarker när det gäller hänsynsnivån
Inom de oftast betydligt större ”värdefulla landskapen” fokuseras speciellt
värdefulla egenskaper, företeelser eller utspridda miljöer, som kräver en helhetssyn på landskapet för att värnas och utvecklas. En fortsatt bebyggelseutveckling kan oftast mycket väl äga rum men den bör anpassas till de speciella
värden, som nns.
I det följande ges en relativt kortfattad och summarisk beskrivning av de olika objekten och landskapsområdena. Områdenas värden och hänsynskraven
är mer utförligt beskrivna i kommunens naturvårdsprogram. Det bör också
betonas att beteckningen ”lokalt värdefulla” här snarast bör läsas som att dessa områden tagits fram i en lokal process. I själva verket utgår prioriteringarna till stor del från en syn på kommunens ansvar i ett nationellt eller till och
med globalt perspektiv.
De lokalt värdefulla områdena och landskapen redovisas på karta: ”Lokalt
värdefulla naturområden”.

Lokalt värdefulla naturområden
1. Käringöarkipelagen. Grunt skärgårdsområde med rikt djurliv och ora.
Området har mycket stort värde för friluftslivet.
2. Södra Lavön. Lättillgänglig gammal kustbetesmark med badklippor.
3. Slätterna. Området utgörs av en bergsplatå som sluttar svagt mot havet.
Berggrunden är genomskuren av dalgångar, vilket medför en starkt bruten
kustlinje med vikar och uddar.
4. Skalgrusbankar vid Hälleviksstrand. Stora och föga påverkade skalgrusbankar
5. Mollön och Söskär. Mollön är en av de mest lättillgängliga öarna med
karaktär av traditionellt utmarksbete och vindpinad ytterskärgård.
6. Tjärnarna vid Hästekälla. De små skfria, men insektsrika sjöarna är
bl.a. häckningsplats för smådopping
7. Rastplats vid Solid. Lättillgänglig utsiktsplats på klippheden med vid
utsikt över skärgården
8. Köperöd. En yppig ädellövskog på skalgrusjord
9. Krokvattnet – Vassdalsvattnet. Ett stort mosaikartat våtmarkskomplex
nära havet. Enligt Myrskyddsplanen för Sverige utgör området en viktig
representant för västkusten våtmarker.
10. Hjortsbacken. Värdefulla torpmiljöer och lokaler för hävd- och kalkpåverkad ora.
11. Glimsås. Artrik och varierad lövskog i Storehamns sluttning
12. Brackvattensjöar på södra Flatön. En rad botaniskt mycket intressanta
och värdefulla sjöar som växlar i salthalt beroende på väderförhållandena.
Ansluter till värdefulla strandängar.
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13. Gersbäcken – Rödsvattnet. Ett av Orust många botaniskt intressanta
sötvatten
14. Hagaån. Hagaåns mynningsområde inom Stigfjordens naturreservat är
en viktig del av det internationellt utpekade fågel- och våtmarksområdet
Stigfjorden. Även uppströms detta område har Hagaån stora naturvärden
15. Rörtjärneområdet. Orört strövområde med hällmarker och kärr
16. Stala kyrka. En stor koloni av honor och ungar av långörad addermus
håller till i kyrkan under sommaren
17. Nöteviken. Vackra och botaniskt rika lövskogar
18. Björvattnet. Våtmarksområde i Henåns närområde
19. Kindslätts vatten. Botaniskt intressant sjö och våtmark
20. Vassbotten. Den lilla sjön Vassbotten hyser häckande smådopping och
omges av botaniskt intressanta kärr.
21. Halsefjorden. Ett av de bohuslänska innerskärgårdarnas fågelrikaste
områden. Värdefulla grundbottnar med stort ålgräsbestånd m.m.
22. Mölnebyån. Vacker och fågelrik havsöringså.
23. Skala å. Botaniskt intressant bäckravin
24. Allmags kile. Fågelrik havsvik
25. Stora och Lilla Kullholmen. Häckningsskär
26. Brattholmen - Trätte. Slåtterängar, sältor och ö-betesmarker

Lokalt värdefulla landskap
1. Lavön. Ett nt exempel på ett kustnära och ännu till stora delar öppet
och av naturen småskaligt kulturlandskap. Rik hävd- och skalgrusgynnad ora
2. Morlandadalen. En imponerande sprickdal invid Storehamnsplatån. Dalgången är mestadels uppodlad och inramas av höga, lövskogskantade
bergsstup i öster.
3. Storehamn med Boxviks kile. Storehamn utgörs av en vidsträckt gnejsplatå med hällmarker och barrskogar. ”Hamn” är den gamla bohuslänska
benämningen på avsides belägna utbetesmarker. Området rymmer stora
geologiska, biologiska och kulturhistoriska värden och är även av stort
intresse för friluftsliv. Flera intressanta torpmiljöer. Området är vetenskapligt väl dokumenterat och har därför också stort värde som referenslokal.
4. Lyr och Lyrösund. En kustnära miljö som fortfarande starkt präglas av
det småskaliga jordbruket. Även om en del avsides belägna tegar lämnats till igenväxning nns fortfarande på många ställen kvar en intressant
ängsora. Det dramatiska landskapet vid Lyrösund bär fortfarande tydliga
spår av det typiska kustnära mångsyssleriet.
5. Malö, Flatön, Ängö. Småskaligt jordbrukslandskap i innerskärgården.
Den småbrutna terrängen, med smala åkermarker, beteshagar och grusvägar som slingrar sig fram längs lövkransade bergspartier, sätter sin prägel
på öarna. Sydvästra Flatön domineras av ett starkt kuperat och höglänt
hällmarkslandskap medan norra delen domineras av tall och granskog.
Malö domineras av samma höglänta hällmarkslandskap som sydvästra
Flatön, men även på denna ö nns värdefulla kulturlandskap och värdefulla ängs- och betesmarker. På Malö nns en av de artrikaste skalgrusbankarna inom Orust. Flatön och Malö är en stor tillgång för friluftslivet.
6. Tegneby – Holm – Haga. Det öppna landskapet från slätten kring Tegneby
kyrka ner till strandängarna vid Kalvöfjorden är exempel på ett landskap,
som troligen brukats oavbrutet sedan stenåldern. Området är mycket rikt
på fornminnen.
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7. Röraslätten. Slätten runt Röra kyrka utgör ett typiskt jordbrukslandskap
på Orust. På bergen och på små höjder i landskapet nns också ett ertal
fornlämningar som vittnar om den långa jordbrukshistorien.
8. Stala. Slätten runt Stala kyrka har tjänat som bygdecentrum sedan järnåldern. Liksom på Tegnebyslätten omges lerslätten här av låga och ofta
betade bergsmarker.
9. Valeberget. Valeberget utgör en mäktig och dominerande bergsrygg med
högsta höjd över havet på 115 meter. I norr stupar berget brant ner i fjorden där vattendjupet är över 60 meter. Valeberget var ett av de första berg
som berguven återkom till på Orust efter att ha varit nära utrotning på
1950-1970-talet.
10. Bårholmen. Ö med hällmarkstallskog, som börjar få naturskogsprägel.
Ön är itigt besökt under sommaren och utnyttjas bl.a. för lägerverksamhet.
11. Gunnarsbo – Vräland – Häröd. Orust genomdras av en sprickdal i nordsydlig riktning från Henån i norr till Varekil i söder. Dalen utgör ett stycke
vacker, dramatisk och varierad, men också typisk Orustnatur, som möter
de esta som besöker ön. I södra delen av dalen nns ett sammanhängande kulturlandskap från Vrälandslätten till Varekil. På bergsklackarna runt
det öppna odlingslandskapet kring Vräland och Hoga nns era fornlämningslokaler med stenåldersboplatser, rösen, domarringar, högar och stensättningar. Kring dagens öppna landskap nns här således en väl samlad
fornlämningsmiljö, som visar på dalens långa bosättningshistoria.
12. Stubbeberget – Söbben. Ett dramatiskt och vackert kustlandskap. De
plötsliga växlingarna mellan de höga bergbranter och det småskaliga
jordbrukslandskapet vid Söbben och Sörgraven ger en typisk bild av
Orustnaturen, samtidigt som området erbjuder na utyktsmål i form av
badstränder, strövskog och utsiktsberg. Området inrymmer också stora
botaniska värden.
13. Trätteområdet. Trätteområdet är ett ganska typiskt stycke Orust med
en mosaik av odlingslandskap, randlövskogar, berg, och barrskog. Landskapsbilden är tilltalande och modernare bebyggelse saknas.
14. Kultehamn. Kultehamn utgör en del av ett större bergsmassiv på sydöstra Orust. Inlandsisen har här utformat ett platålandskap av utpräglade
rundhällar. Området är av stort intresse för friluftsliv och har även ett stort
kulturhistoriskt värde genom en mängd lämningar efter torp- och småstugor från 1800-talet.
15. Grindbyvattnet – Assmunderödvatten – Klevaån – Runnsvatten. Sjölandskap och historisk vattenkraft i odlingsbygd. Grindsbyvattnet och
assmunderödvatten är sjöar av betydelse för landskapsupplevelse, naturvård och kulturhistoria. Sjöarna utgör dessutom en sötvattensresurs av
stort värde (möjlig reservvattentäkt för kommunen). Klevaån, som avvattnar de båda sjöarna, rinner i en lövskogskantad ravin med stora botaniska
värden. Runnsvatten är en nära nog helt igenväxt liten slättsjö. Klevaån är
havsöringsförande nedanför de gamla kvarnarna.
16. Bö. En jordbruksbygd med stora sammanhängande odlingsytor öster om
Kollungeröd. Storblockiga gärdesgårdar omgärdar beteshagarna i området. Området är mycket fornlämningsrikt.
17. Allmag – Öberg – Buvenäs. Ett för Orust ovanligt storskaligt ”herrgårdslandskap” med vidstäckta odlingsytor. Åkermarken dominerar, men
några värdefulla hagmarker och strandängar nns också i området. Den
väl bevarade bebyggelsen har ett för Orust typiskt terrängläge i övergången mellan berg och dal.
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STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen anser det angeläget att de områden och landskapspartier som
lyfts fram som ”lokalt värdefulla naturområden” och ”lokalt värdefulla
landskap” skyddas från åtgärder som kan skada naturvärdena. Några av
områdena har redan delvis ett skydd genom reservat- eller strandskyddsbestämmelser. Miljöbalken (MB 3:6) anger bl.a. att mark och vattenområden, som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas naturvärden, kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder, som påtagligt kan skada naturmiljön.
Genom rekommendationerna i denna översiktsplan kan naturvärdena uppmärksammas och beaktas t.ex. i samband med planläggning och bygglovgivning och annan tillståndsprövning. De hänsynskrav som bör beaktas
för vart och ett av de olika områdena och landskapspartierna redovisas
närmare i kommunens naturvårdsprogram.

6.8 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA
OMRÅDEN
Allmän bakgrund
Kulturmiljön kan sägas vara vår gemensamma historia på platsen så som den
avspeglar sig i landskapet och bebyggelsen runt omkring oss. Kulturmiljövården syftar framförallt till att skydda karaktärsdrag och sammanhang i kulturmiljön.
Genom bl.a. kulturminneslagen ges kulturmiljön ett lagligt skydd. I kulturminneslagens inledningskapitel slås fast att vi alla har ett gemensamt ansvar
för kulturmiljön: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår
kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter
skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller
utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks
eller begränsas.”
Alla kända fornminnen nns redovisade i ett särskilt fornminnesregister.
Fornminnen och även deras närområden har ett mycket stark skydd genom
kulturminneslagen. Fornlämningar nns inte bara på land. Även i havet nns
kulturhistoriska lämningar i form av vrak, förlisningar, tomtningar m.m. De
marinarkeologiska lämningarna är dock fortfarande relativt ofullständigt
kartlagda inom kommunen.
År 1983 beslutade byggnadsnämnden att en kulturhistorisk inventering skulle göras av hela Orust. Inventeringen utfördes av Bohusläns museum. Ett
antal miljöer som på ett särskilt tydligt sätt fortfarande speglar olika delar
och aspekter av kommunens historia valdes ut. Materialet presenterades i
rapporten ”Kulturhistorisk inventering. Orust kommun”. Senare, i början av
1990-talet, utvecklades materialet till ett kulturmiljöprogram för Orust. Detta
antogs av kommunfullmäktige 1994 och presenteras i boken ”Orust, historia
och miljö”. I denna bok ges en omfattande beskrivning av livet på Orust från
de första bosättarna för omkring 11 000 år sedan fram till våra dagar.

96

ALLMÄNNA INTRESSEN - BEVERANDE

I boken beskrivs också ett antal miljöer, som bedöms ha särskild stor betydelse för förståelsen av vårt historiska arv. Att skydda dessa miljöer från åtgärder
som kan skada de kulturhistoriska värdena är också en angelägen uppgift i
den fortsatta planeringen. Detta innebär inte att övriga miljöer skulle vara
helt ointressanta ur kulturminnesvårdssynpunkt. Stora delar av Orust kulturlandskap, inklusive äldre bebyggelsemiljöer, har också ett stort värde, vilket
innebär ett generellt krav på hänsynstagande till byggnadstradition och kulturvärden t.ex. vid nylokalisering av bebyggelse.
De värdefulla kulturmiljöer, som redovisas i kulturminnesprogrammet har
delats in i sex olika kategorier:
1. Fornlämningsmiljöer
2. Centralbygder
3. Jordbruksmiljöer
4. Fiskelägen
5. Varvsmiljöer
6. Samfärdsel, badgäströrelse

Särskilt värdefulla kulturmiljöer
1. Fornlämningsmiljöer
Orust är generellt en mycket fornminnestät miljö. Följande områden rymmer
dock en särskild rik förekomst av lämningar från olika tider.
K1 Tegneby – Lunden. Inom berg- och moränlandskapet nordost om
Nösunds kapell nns en koncentration av fornlämningslokaler, huvudsakligen från sten-, brons- och tidig järnålder, vilka tillsammans kan
betecknas som ekologisk perifer miljö med enstaka framträdande monumentalgravar. Mest känd av dessa är gånggriften vid Lunden. Inom
området nns också en äldre och delvis välbevarad bebyggelse.
K2 Tegneby, Holm, Haga. Landskapsavsnittet mellan Tegneby kyrka och
Kalvöfjordens norra strand är mycket fornlämningsrikt med lämningar
från hela den förhistoriska epoken men också från medeltid och senare
tid. Området är av riksintresse för kulturminnesvården. I norr åternns
länets största koncentration av megalitgravar, varav Hagadösen är en.
Flera boplatser, troligen samtida med megalitgravarna, ligger i närheten.
I uppdragna lägen nns talrika rösen, stensättningar och rösen. Två av
högarna är mycket stora och magnikt placerade strax intill fjordstranden. Man kan förmoda ett kontinuerligt utnyttjande av landskapet från
sen stenålder fram till sockenkyrkans anläggande och vidare framåt i
tiden.
K3 Bua – Hästekälla. Den idag välavgränsade dalgången vid Bua och Hästekälla var under stenåldern en del av det sund som avskilde Storehamn
och den dåvarande skärgården åt. Dalen är en fortsättning på våra dagars
Boxviks kile. På sluttningarna ner mot den forna sjöbottnen, nutidens
jordbruksmark, nns ett ertal boplatser från stenåldern. Området är en
utpräglad fångstmiljö med stenåldersboplatser och en ovanligt tät koncentration av monumentala rösen. Tre av dem har en diameter på mellan
20 och 25 meter.
K4 Vrälandsslätten. På bergsklackarna runt slätten vid Vräland och Hoga
nns era fornlämningslokaler: stenåldersboplatser, rösen, domarringar,
högar, stensättningar. Dessutom nns vid Hoga Orusts enda kända runsten. Flera av högarna är stora och relativt välbevarade. I anslutning till
några av gravfälten nns ryggade åkrar. Området är en väl samlad grav-
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fältsmiljö, och har fastighetsnamn som tyder på en lång bebyggelsekontinuitet inom dalgången.
K5 Bö. Landskapet runt Bö kännetecknas av stora sammanhängande
odlingsytor, i öster avgränsade av mycket acka bergspartier. Bergssidorna har utnyttjats som betesmark och hagarna är inhägnade av stengärdesgårdar. Stenhägnaderna på Orust är oftast låga och enkla. Så inte
i Bö, där hägnaderna har en anmärkningsvärd storlek. De är ofta över
metern höga och ibland lika breda, uppbyggda av enorma stenblock. På
impediment och sluttningar i områdets östra del nns många fornlämningar, mest gravfält. Bebyggelsen är av skiftande ålder men de äldre
gårdarna är genomgående väl bevarade. Betesmarkerna är fortfarande i
hävd.

2. Centralbygder
K6 Mycklebyslätten. Runt Mycklebyslätten nns låga morän- och bergsryggar. På dessa och på sluttningarna ner mot jordbruksmarken ligger
era gravfält. Öster om Grindsby vatten nns två storhögar. Strax intill
Kyrkan ligger ett höggravfält. Området runt Myckleby kyrka tycks,
genom de talrika gravarna från brons- och järnåldern ha varit ett centrum även före kristendomens införande. Någon gång på medeltiden
byggdes den stenkyrka, som kom att tjäna som bygdekyrka fram till den
nuvarande kyrkan togs i bruk 1848.
K7 Stala. Den lilla slätten runt Stala kyrka omges av låga, ofta ganska sönderskurna berg. På dalsidorna nns gravfält med högar och stensättningar. I anslutning till gravfältet sydväst om kyrkan nns några ryggade
åkrar. Dessa är svåra att datera, men de vittnar om äldre uppodling, som
senare övergivits. Slätten kring Stala kyrka har tjänat som bygdecentrum sedan förhistorisk tid.
K8 Rörasslätten. Den stora slätten kring Röra kyrka domineras av stora
sammanhängande odlingsmarker, avgränsade av låga bergspartier. Röra
nuvarande kyrka ersatte 1845 en äldre och mindre kyrka. Bebyggelsen
ligger spridd på impediment eller i övergången mellan berg och dal. Ju
längre bort från dalgångens centrum, desto mindre blir gårdsenheterna.
På bergsområdena, utmarkerna, ligger torpbebyggelsen. Bebyggelsen är
av skiftande ålder men mycket enhetlig. Området har sedan förhistorisk
tid varit ett bygdecentrum.
K9 Morlanda. Morlandadalen domineras i öster av Morlanda säteri och
kyrka, båda med rötter i medeltiden. Morlanda kyrka är Orust enda
bevarade medeltida kyrka. På sluttningarna i områdets östra och norra
delar nns era stenåldersboplatser och megalitgravar, som tillsammans
utgör en ovanligt stor och koncentrerad stenåldersmiljö. I Morlandadalen nns lämningar, som speglar mänsklig verksamhet allt från stenåldern till våra dagar Bebyggelsen i dalen är mycket välbevarad. På Kårehogen nns byggnader bevarade från den tid då platsen hade en central
funktion för västra Orust. Här inrättades Orust första apotek 1840 och
här bodde provinsialläkaren. Här fanns också affär, post och telefonväxel.

3. Jordbruksmiljöer
K10 Råssö. På Råssö ligger jordbruksbebyggelsen fortfarande samlad i en
byliknande klunga utmed landsvägen. Bebyggelsen är mycket enhetlig
och delvis väl bevarad. Kulturlandskapet karaktäriseras av små odlingsytor, brutna av åkerholmar och stenhägnader.
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K11 Nötskär. I den acka Nötskärsdalen har gårdarna genom skiften och
hemmansklyvning spritts på ett för Orust typiskt sätt: på gles rad, just
i övergången mellan berg och dal. För laga skiftet låg gårdarna samlade i en byklunga vid dalgångens västra sida. Gårdsbebyggelsen utgörs
huvudsakligen av vitmålade dubbelhus och faluröda ekonomibyggnader. Såväl bebyggelsens utseende som placering i landskapet är för
sin tid mycket traditionell. Bebyggelsen är mycket väl bevarad och det
omgivande jordbrukslandskapet ännu väl hävdat.
K12 Lalleröd. På jämn och prydlig rad ligger tre Lallerödsgårdar med gavlarna vända mot den uppodlade dalbottnen. I slänten bakom nns beteshagar och små åkerlappar. Alla tre manhusen är uppförda vid 1800talets slut efter samma mall. Lallerödsgårdarnas placering i landskapet
är mycket karaktäristiskt för 1800-talets andra hälft.
K13 Tofta. Tofta gård är en av kommunens få stora jordbruksfastigheter med
byggnader uppförda under 1700-talet. Tofta gård är en mycket väl bevarad gårdsenhet med många äldre drag.
K14 Kultehamn. Det hällmarksdominerade utmarksområdet Kultehamn
representerar den mes karga utmarken med de mest nödtvungna och
kortvariga bosättningar som blev följden av 1800-talets befolkningstillväxt. Idag återstår ruiner av otaliga minimala boställen. Till några har
hört röjda och odlade lotter som ännu kan spåras. Ruinrikedomen, det
vill säga den forna bosättningstätheten är påtaglig och lämningarna är
ovanligt välbevarade.
K15 Storehamn, Paraten m.fl. torp. På Storehamns sydspets nns en liten
torpkoncentration, gles och utspridd i den snårskogsbevuxna utmarken
norr om Paraten. Några av torpen är ännu bebodda året runt och markerna hävdade. Ålder och karaktär är mycket skiftande men genomgående
är stugor och ekonomibyggnader mycket väl bevarade.
K16 Storehamn, Slättorp m.fl. torp. Längre norrut inom Storehamn ligger Slättorp och Skällersbacken. Slättorp är ännu bevarat, men Skällersbackens två torp är borta sedan början av 1900-talet och endast raserade
grunder återstår. Från Skällersbackens hustomter löper en fägata ut mot
betesmarkerna. Fägatan kantas av stengärdesgårdar på bägge sidor. Synnerligen välkonserverad torpmiljö på utmark.
K17 Valön. Valön är ett märkligt enhetligt lokalsamhälle. Den äldre bebyggelsen på ön är med något undantag uppförd runt sekelskiftet enligt en
gemensam mall. Näringsunderlaget har varit en kombination av lantbruk och maritima sysslor t.ex. båtbyggeri. Den äldre bebyggelsen är
mycket välbevarad och delar av kulturlandskapet hävdas ännu.
K18 Lyr. Kulturlandskapet på Lyr är mjukt, böljande och omväxlande. Det är
uppbrutet i små dalgångar och gipar, allt omgivet av kala berg och/eller
saltsjön. Det småskaliga landskapet är fortfarande mycket väl hävdat.
Den äldre bebyggelsen ligger samlad i ofta bylika klungor i anslutning
till den odlade marken. Smala grusvägar slingrar sig försiktigt fram mellan berg och jordbruksmark. Någon har liknat Lyr vid ett Bohuslän i
miniatyr. Jordbruksbebyggelsen är genomgående mycket väl bevarad.
Kulturlandskapet är till stor del fortfarande hävdat.
K19 Flatön. Hela Flatön är ett stycke kulturhistoria. Kulturlandskapet är småskaligt och den odlingsbara marken ligger i gipar mellan kala bergspartier. Runt kapellet breder landskapet ut sig till en liten slätt, bara några
meter från vindpinade kala klippor. Bryggor, bodar och diverse maritimt
anknutna industrilokaler ligger utspridda runt om ön stränder. Bebyg-
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gelsen är blandad men utmärkande för den äldre bebyggelsen är lägen i
direkt anslutning till den odlade jorden. På era ställen ligger gårdarna i
små klungor djupt inne i en gip. Hägnadssystemet är omfattande. Åldern
är varierande men genomgående är den äldre bebyggelsen väl bevarad
liksom delar av kulturlandskapet.

4. Fiskelägen
K20 Gullholmen/Härmanö. Mycket välbevarat skelägeläge med anor
åtminstone från 1500-talet. Gullholmen är tillsammans med Åstol
Bohusläns tätast bebyggda kustsamhälle. Ingår i större miljö av riksintresse för kulturminnesvård.
K21 Käringön. Välbevarat skeläge med anor från 1500-talet. Ingår i större
miljö av riksintresse för kulturminnesvård.
K22 Stocken. Stocken är ett litet kustsamhälle, men liksom övriga skelägen
karaktäriserat av en mycket tät och till synes helt oreglerad bebyggelse.
Bebyggelsen är genomgående väl bevarad.
K23 Råön. Råön bebyggdes under 1500-talet. Fram till början på 1700-talet
var detta samhälle större än Stocken. Idag är ett sommarviste. Den äldre
bebyggelsen är relativt välbevarad. Ön ingår i ett större område av riksintresse för kulturminnesvård.
K24 Hälleviksstrand. Hälleviksstrand har varit en stor utskeppningshamn
för havre. Fraktfart och handel var viktiga inslag i näringslivet, men den
huvudsakliga sysselsättningen har dock varit storsjöske. År 1905 härjades den gamla bebyggelsekärnan av en brand. Nya hus byggdes upp på
de gamla grunderna. Bebyggelsen i Hälleviksstrand är mycket väl bevarad. Hälleviksstrands varv är en ytterst n och välbevarad varvsmiljö
som fortfarande är i drift.
K25 Edshultshall. Bebyggelsen i den gamla samhällskärnan är av skiftande
ålder, men domineras av äldre dubbelhus. Bostadshusen i denna del liksom sjöbodarna och magasinen är väl bevarade.
K26 Mollösund. Mollösund brukar räknas till Bohusläns äldsta skelägen.
Den äldre täta och oregelbundna samhällskärnan är mycket välbevarad,
liksom den långa raden med sjöbodar och bryggor. Mollösund är av riksintresse för kulturminnesvård.

5. Varvsmiljöer
K27 Kungsviken. Kungsviken har varit ett centrum för båtbyggeriet på
Orust. Husen i samhället är av skiftande ålder och karaktär, men speglar
tillsammans med båthallarna väl samhällets historiska bakgrund. Flera
äldre bostadshus är mycket väl bevarade.
K28 Syltenäs – Öberg. Inom området har funnits era betydande varv, varav
nu endast Allmags varv återstår. Kombinationen av jordbruk och båtbyggeri har varit vanlig på östra Orust. De ovanligt stora bostadshusen i
dalen ger en karaktär, som skiljer den från Orust övriga uppodlade dalgångar. Bebyggelsen är mycket välbevarad och har ett läge i terrängen
som är typiskt för Orust.
K29 Lyresund. Landskapet vid Lyresund domineras av dramatiska naturformationer. Den äldre bebyggelsen är genomgående koncentrerad till de
små strandängarna och färjeläget. Stränderna utmed Lyresund har varit
ett centrum för båtbyggeri, ett näringsliv, som det idag nns spridda rester av. På krönet av det högsta och brantaste berget nns en fornborg.
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6. Samfärdsel, badgäströrelse
K30 Assmunderöd. Tillödena till sjön har under mycket lång tid utnyttjats
för kvarndrift. Ålgårds kvarn är Orust äldsta kända kvarn. Runt Assmunderöds kvarn växte olika industrier och verksamheter fram. Assmunderöd utvecklades under förra seklet till ett industriellt och kommersiellt
centrum samt trakknut med gästgiveri. Förutom kvarnen med mjölnarbostad och huvudbyggnaden återstår av denna verksamhet endast grundmurar.
K31 Slussen. Bebyggelsen på Slussen utgörs av sommarbostäder från
1900-talets början och sketorp från förra sekelskiftet. Slussen var förr
en viktig ångbåtsbrygga. Öster om gamla landsvägen ligger jordbruksbebyggelsen på gles rad utmed bergskanten. Jordbruksbebyggelsen har
ett för Orust mycket karaktäristiskt läge och genomgående är den mesta
av bebyggelsen inom området väl bevarad.
K32 Stillingsön. Stillingsön är Orust enda ”fristående” badort. Badgäster
sökte sig hit redan under 1860-talet och sommarbebyggelsen började
så sakta växa upp i den lilla dalgången. Husen har genom åren fått en
mycket enhetlig färgsättning; vita fasader med ockragula snickerier.
Bebyggelsen är av skiftande ålder men mycket väl sammanhållen och
välbevarad. Färgsättningen är karaktäristisk för just Stillingsön.
K33 Nösund. Bebyggelsestrukturen i Nösund skiljer sig påtagligt från övriga kustsamhällen i kommunen. Endast nere vid gamla ångbåtsbryggan
nns en relativt oreglerad, men gles husklunga. I övrigt ligger bostadshusen på rad utmed landsvägen. Samhället domineras fortfarande av de
två stora handelshusen, vilka under 1800-talet etablerades i Nösund och
kring vilkas verksamhet samhället vuxit fram. Badgästliv, konservindustri och framförallt fraktfart (havreexport) var de viktigaste näringsgrenarna. Under senare r har kommunalt vatten och avlopp byggts ut i
samhället och i samband med det har en hel del nybebyggelse skett. Den
äldre bebyggelsen är genomgående mycket väl bevarad.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen avser att på olika sätt verka för att Orust stora kulturmiljövärden skall bevaras. Intentionerna härvidlag redovisas närmare i kulturmiljövårdsprogrammet. Generellt innebär detta att kommunen inom hela
Orust vill verka för att:
• En levande landsbygd med ett småskaligt jordbruk, kustske m.m. bibehålls. Detta är en viktig förutsättning för bevarandet av kulturmiljön
• Det öppna landskapet i kulturhistoriskt värdefulla områden bevaras och
hävdas
• Ny bebyggelse anpassas i storlek, form och materialval till den lokala
byggnadstraditionen
• Enstaka hus på landsbygden ges traditionella lägen med visuellt ”stöd”
i landskapet av berg, träd etc. och placeras så att stora ingrepp undviks
• Bevakning av kulturvärdena skall ske vid planläggning samt vid prövning av bygglov och hantering av bygganmälan
• Spridning av kunskap om Orust historia och stora kulturvärden, inte
minst i skolorna
Inom de värdefulla kulturmiljöerna enligt ovan avser kommunen att ägna
bevakningen av kulturmiljöfrågorna särskilt stor uppmärksamhet. Detta
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skall ske genom olika åtgärder som information till fastighetsägare, särskild hänsyn till kulturvärdena vid bygglovprövning, varsamhetsbestämmelser i samband med detaljplaneläggning, anordnande av kulturstigar och parkeringar etc.
Samhällena Mollösund, Käringön, Gullholmen/Härmanö och
Nösund har ett tillfredsställande lagskydd genom de relativt nya
detaljplaner som tagits fram för dessa samhällen och som innehåller olika varsamhetsbestämmelser. Även Morlanda bedöms ha ett
tillfredsställande skydd genom områdets reservatsbestämmelser.
Fornminnesmiljöerna har generellt ett mycket starkt skydd genom
kulturmiljölagen.
Enligt MB 3:6 skall mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras kulturvärden så långt
möjligt skyddas från åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården skall
skyddas från sådana åtgärder. Miljöbalkens bestämmelser samt
rekommendationerna i denna översiktsplan (se kapitel 9 nedan)
ger tills vidare ett tillfredsställande skydd för de miljöer som saknar särskild lagreglering genom detaljplan eller områdesskydd
enligt MB.
För kustsamhällena Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken och
Kungsviken avser kommunen, efterhand som det bli ekonomiskt
möjligt, att utarbeta nya detaljplaner för de äldre, kulturhistoriskt
värdefulla, samhällskärnorna och bl.a. införa varsamhetsbestämmelser.

6.9 FRILUFTSLIV OCH TURISM
Allmän bakgrund
Redan under andra halvan av 1800-talet var Orust, och framför allt
vissa kustområden, en attraktiv rekreationsmiljö för välbesuttna
stadsbor (se även kapitel 2 ovan). På den tiden var huvuddelen av
Orust egen befolkning sysselsatt med jord- och skogsbruk samt ske. Naturen var basen för människornas försörjning och knappast
något man använde för sin rekreation.
Idag ser bilden lite annorlunda ut. Visserligen är Orust stora naturoch kulturvärden fortfarande en miljö som lockar besökare från
när och fjärran (turismen är en sektor som växt kontinuerligt sedan
1940-talet), men även för Orust egen befolkning har naturvärdena
blivit något man i första hand utnyttjar för rekreation. Endast en
mycket liten del av befolkningen är numera sysselsatta inom de areella näringarna. Natur- och kulturvärdena är i hög grad en faktor som
påverkar människors val av bostad och för Orust del är dessa värden
en mycket viktig del i kommunens attraktivitet.
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I en beskrivning av friluftsaktiviteterna på Orust är det lätt att fokusera på
de mycket synliga former, som sommarens bad- och båtliv tar sig. Sannolikt
är dock orustbornas egna vardagliga friluftsliv av större volym och omfattar
dessutom på ett annat sätt hela öns natur.
Även om den absoluta merparten av allt friluftsliv bedrivs som enskilda spontana aktiviteter, har också föreningsverksamheten i naturen en stor omfattning på Orust. Till de aktivaste organisationerna hör Naturskyddsföreningen,
Friluftsfrämjandet, Sportskarna och scouterna. Men hit måste också räknas
många av de aktiviteter, som arrangeras av hembygdsföreningar, byalag och
andra ideella föreningar. Dessa föreningar fyller också en viktig uppgift för
att hålla intresset för det hävdade landskapet vid liv.

Närrekreation
I anslutning till de större tätorterna Henån, Svanesund och Ellös har avsatts
större områden i tätortens omedelbara närhet som närrekreationsområde.
Dessa redovisas närmare i kapitel 7 nedan. I anslutning till dessa områden
nns också idrottsplatser, motionsspår etc. Det är också viktigt att närrekreationsområdena kan nås via traksäkra gång- och cykelvägar.
När det gäller de övriga samhällena är dessa så små att man från alla bostäder
har ett bekvämt gångavstånd till olika naturområden. Dessa naturområden
har också ett visst skydd som delar av kustzonen enligt 4 kap MB. Inom samhällena redovisas lägen för attraktiva och traksäkra promenadstråk.
Det planerade övergripande gång- och cykelvägnätet, som redovisas i kapitel
4 ovan, skall utformas så att det dels skall binda samman de olika orterna och
dels ge bekväma och traksäkra förbindelser från respektive samhälle till
attraktiva naturområden.
STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen avser att bevaka att de föreslagna närrekreationsområdena
bevaras för friluftslivet och skyddas från åtgärder, som kan skada områdenas rekreativa värden.

Naturområden
Kommunens rika förekomst av skogar, sjöar, ”hamner” (bergshedar), kulturmarker och inte minst den långa kustlinjen ger mycket stora möjligheter för
rekreation, friluftsliv och upplevelse. Vissa områden, som ansetts som särskilt skyddsvärda även för friluftslivet har inrättats som naturreservat. Orust
västra och södra kustområde ingår i ett större område (FO 3 ”Södra Bohusläns kust”), som av statsmakterna har utpekats som riksintresse för friluftslivet enligt MB 3:6.
De i avsnitt 6.5 ovan redovisade större, relativt opåverkade områdena är
generellt områden, som har ett mycket stort värde ur friluftslivets synpunkt.
Orördheten, tystnaden och variationsrikedomen är kvaliteter, som särskilt
utmärker dessa områden.
De ovan redovisade värdefulla naturområdena och landskapen liksom de kul-
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turhistoriskt värdefulla miljöerna har också generellt ett mycket stort värde
för friluftslivet.
Ur friluftslivets synpunkt är de grundläggande anspråken riktade mot att
skydda naturområdena mot olämplig exploatering och förorening samt att se
till att områdena är tillgängliga. För att förbättra tillgängligheten kan det vara
lämpligt att på strategiska platser anordna mindre parkeringsplatser för besökande. Ett ökat utbud av gång- och cykelleder är också önskvärt.
För närvarande nns ett antal kultur- och naturstigar bl.a. i Kultehamn och
Storehamn. En vandringsled över Orust i väst- östlig riktning (”Orust tvärs”)
har nyligen färdigställts.
STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen avser att skydda de områden som angetts som riksintresse för
friluftslivet från åtgärder som påtagligt kan skada dessa områdens värde
för friluftslivet. Kommunen anser dock att gränsen för riksintresset bör
justeras något och anpassas till i översiktsplanen redovisade samhällsområden. Detta gäller i anslutning till Mollösund, Barrevik, Stocken och
Härmanö.
Även övriga, ovan redovisade, naturområden och landskap skall skyddas mot åtgärder, som påtagligt kan skada områdenas rekreativa värden.
Kommunen vill också verka för att tillgängligheten till värdefulla naturområden förbättras. Detta kan ske till exempel genom att parkeringsplatser
anordnas i anslutning till attraktiva områden och genom anordnande av
natur- och kulturstigar etc. Vissa av dessa stigar bör handikappanpassats.

Hav och kust
Det havsanknutna friluftslivet med bad- och båtliv, fritidsske m.m. är den
för närvarande mest påtagliga delen av friluftslivet på Orust. Under semestermånaderna ”invaderas” Orust kustområden av besökare, som kommer både
från sjösidan med egen båt eller från land med bil/buss/cykel. Gästhamnarna och naturhamnarna, särskilt på västsidan, fylls till bredden av besökande
båtar och på landsidan blir de små kustsamhällena ”fullproppade” av bilar.

Båtsport
Det är knappast en överdrift att säga att fritidsbåtslivet är en central del av
turismen runt Orust. Här nns landets mest namnkunniga båtbyggerier, men
framförallt nyttjas vattnen och skärgården runt Orust för båtsport i olika former.
Snabba motorbåtar ökar i antal och kan på vissa frekventerade platser skapa
ljudnivåer som påminner om hårt belastade trakleder på land. Även andra,
mer stillsamma, former av båtliv växer i omfattning, t.ex. kajakpaddling. En
annan form av båtliv, som troligen kommer att öka i omfattning är båtar, som
transporteras efter bilen på en trailer. Dessa båtar kan sjösättas och nyttjas
varhelst det nns en för sjösättning lämplig ramp.
Det nns ca 1 300 kommunala båtplatser i Orust kommun. Hur många platser
som nns i olika privata hamnar har inte beräknats men antalet är i troligen
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betydligt er än i de kommunala hamnarna. Efterfrågan på båtplatser är stor
i samtliga kustsamhällena. Efterfrågan kan också förutsättas öka bl.a. som en
följd av fortsatt bostadsutbyggnad.
Kommunen ser det som en angelägen uppgift att tillse att det nns tillgång
på båtplatser i kommunens olika delar motsvarande efterfrågan från de helårs- och fritidsboende. I den kommunala båtplatskön nns för närvarande
närmare 1 000 sökande (aktualiteten i denna kölista är dock något osäker).
Om man antar att vartannat hushåll av det planerade tillskottet fram till 2020
önskar båtplats betyder det en ökad efterfrågan på båtplatser utöver nuvarande kö på 450 platser.
Även den ökande turismen kan förväntas generera ett behov av nya båtplatser. I anslutning till den föreslagna utökade färjeterminalen i Tuvesvik föreslås cirka 100 nya båtplatser reserveras för öbornas behov. Det nns också
ett stort behov att utöka kapaciteten i gästhamnarna. De i översiktsplanen
föreslagna utbyggnaderna av småbåtshamnar motsvarar totalt ca 1 400 nya
platser.
I samtliga samhällen med kommunala hamnar nns också gästhamnsplatser.
De största gästhamnarna är Käringön, Gullholmen och Mollösund. Sommaren 2005 hade kommunens gästhamnar totalt drygt 17 000 besökande båtar
(gästnätter), varav den mest besökta hamnen, Käringön, svarade för cirka
7 500. Samtliga kommunens gästhamnar är under sommaren mycket hårt
belastade. Det är också kommunens ambition att bygga ut gästhamnskapaciteten ytterligare i samtliga kustsamhällen.
Förutom gästhamnarna i kustsamhällena nns ett stort antal välfrekventerade
naturhamnar runt om kommunen. Flera av dessa har försetts med fasta förtöjningsanordningar. Många naturhamnar är mycket välbesökta under sommarmånaderna.

Bad
Badlivet är naturligtvis också en viktig del i sommarens friluftsliv på Orust. I
samtliga samhällen nns badplatser, vilka genomgående drivs av olika föreningar. Även utanför samhällena nns ett antal anlagda badplatser. Naturliga
sandstränder förekommer relativt sparsamt på Orust. Naturbad från klippor
kan ske på ett stort antal platser runt hela Orust.

Fritidsfiske
Färska studier visar att fritidsske engagerar ungefär varannan vuxen svensk.
I området runt Orust nns goda förutsättningar för fritidsske, även om
beståndet av många arter minskat kraftigt under de senaste årtiondena. Det
traditionella kustsket efter torsk på klipporna har i det närmaste helt upphört. Idag skas främst havsöring längs Orusts stränder. Speciellt under våren
kan det ibland stå mycket folk längs stränderna. Även det traditionella dörjsket efter makrill lockar många utövare. Hummersket under hösten är en
stor begivenhet för många fritidsskare.
På Orust nns det ett ertal mycket goda skesjöar och många spöskare har
upptäckt de fångstmöjligheter som nns i dessa.
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STÄLLNINGSTAGANDE
Orust är en ökommun och man är hela tiden nära havet när man är här. Det
kan också förutsättas att många människor, som väljer att bosätta sig på
Orust gör det därför att man har en relation till havet. Kommunen ser det
därför också som en viktig del i ambitionen att stärka Orust attraktivitet
som bostadsort att man kan erbjuda samtliga helårs- och fritidsboende som
så önskar möjlighet till båtplats och gärna även sjöbodsplats. Att skapa en
utökad hamnkapacitet i kommunens olika delar blir härigenom också en
angelägen planeringsuppgift.
Kommunens mål är att i respektive kustsamhälle tillskapa ett utbud av båtplatser och, i den mån det är möjligt, även sjöbodsplatser i en omfattning
som motsvarar efterfrågan i respektive samhälle med närområde. Detta
innebär också att den som bor i ett samhälle skall ha företräde till båtplatser i just detta samhälle, vilket i sin tur innebär att nuvarande regler för
båtplatskön behöver ses över.
Genom att prioritera boende i respektive samhälle och dess närhet när det
gäller båtplatskön i just det samhället kan biltraken minskas och en hel
del irritation i samhället undvikas.
För att genomföra en sådan princip på ett för alla kommuninvånare rättvist
sätt krävs att det också tillskapas hamnmöjligheter även för de personer,
som bor på glesbygden eller i samhällen där det är svårt att få fram ett
tillräckligt stort utbud av båtplatser. Sådana mer ”allmänna” hamnar bör
placeras i lägen där inte bentliga samhällskärnor berörs av biltraken till
och från hamnen.
I översiktsplanen har tänkbara lägen för sådana ”externa hamnar” studerats. Utgångspunkterna har bl.a. varit att undvika lägen där speciellt värdefulla eller känsliga marinbiologiska värden kan skadas och idag helt
orörda kustpartier. Det är också ett viktigt krav att de nya hamnlägena har
en god tillgänglighet även från landsidan.
Tre lägen föreslås i översiktsplanen; Tuvesvik (ca 100 platser), Sandvik
söder om Barrevik (ca 400 platser) och öster om Björnstensholmen vid
Hälleviksstrand (ca 100 platser).
Beträffande förslaget med småbåtshamn vid Sandvik har en översiktig
miljöbedömning gjorts, som visar att detta förslag ur marinbiologisk kan
vara acceptabelt om det kombineras med en förbindelse till Tångesund
som medför förbättrad vattencirkulation.
Kommunen har också som ambition att förstärka gästhamnskapaciteten
i samtliga orter med kommunala hamnar. Det är också viktigt, mot bakgrunden av ambitionen att åstadkomma en förlängning av turistsäsongen,
att servicen i gästhamnarna är öppen även höst och vår, åtminstone i de
större gästhamnarna.

Tuvesvik

107

ALLMÄNNA INTRESSEN - BEVARANDE

Totalt uppskattas behovet av nya båtplatser i kommunen under planperioden till 1 400 platser. Dessa föreslås få i huvudsak följande fördelning:
Barrevik
Ellös
Henån
Hälleviksstrand (nya turistanläggningen)
Hälleviksstrand (vid varvet)
Sandvik
Härmanö
Kungsviken
Käringön
Mollösund
Nösund
Stocken
Svanesund
Tuvesvik
Varekil (Svanvik)

60
60
110
100
100
400
80
60
40
100
60
60
50
200
40

Orust och hästsporten
I hela riket är hästsporten antagligen den enda del av jordbruksnäringen som
växer. Ökningen kan iakttas även på Orust där det nns minst 200 identierade hästgårdar. Detta ger effekter inte minst i en fortsatt hävd av odlingslandskapet men också i näringsliv och fritidsverksamhet. Många småföretag
är sysselsatta med olika aspekter av hästsporten, och ett stort antal boende på
ön har hästen som sitt stora fritidsintresse.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen är positiv till en fortsatt utveckling av olika aktiviteter och
anläggningar med anknytning till hästsport

Anläggningar för friluftslivet
På Orust nns ett stort antal anläggningar för friluftslivet. På karta ”friluftsliv” redovisas bentliga och planerade anläggningar. De anläggningar som
redovisas är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sporthallar
Idrottsplatser
Vandringsleder – natur- och kulturstigar
Golfbanor
Badplatser
Större småbåtshamnar
Större gästhamnar
Frekventerade naturhamnar
Ridanläggningar
Campingplatser

Planerade gång- och cykelvägar redovisas i kapitel 4.
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Turism
Orust har varit en attraktiv rekreationsmiljö sedan mitten av 1800-talet. Från
början var badortslivet förbehållet en relativt begränsad krets av välbärgade stadsbor. Sedan efterkrigstiden, när vi fått allmän semester och kraftigt
förbättrade ekonomiska förutsättningar, har turismen utvecklats till en bred
”folkrörelse”. Turismen är en i högsta grad expansiv verksamhet. Antalet
besökande på Orust har ökat kontinuerligt sedan mitten av 1900-talet.
Turismen i Bohuslän har dock i stor utsträckning varit en sommaraktivitet
knuten till sol, hav och bad. Detta har också inneburit att turismen ur sysselsättningssynpunkt främst genererat arbete för sommarlediga ungdomar och
relativt få helårsarbeten för lokalbefolkningen. Turismen har därför ofta inte
setts som en bransch, som skapar ”riktiga” arbeten för lokalbefolkningen.
En betydande förändring har dock skett under det senaste decenniet. Flera
krogar har börjat ha öppet under större delen av året. Kurs- och konferensanläggningar med helårsverksamhet har växt fram. Olika aktiviteter som t.ex.
golfspel, kajakpaddling, arrangerade sketurer, olika kulturaktiviteter, ridsport och dykutbildning är exempel på verksamheter som drar eller kan dra
besökande till Orust även utanför sommarsäsongen.
Enligt kommunens uppfattning har turismen en stor potential att skapa helårsarbeten på Orust. Inte minst på västra Orust kan turismen utvecklas till en
viktig del i det lokala näringslivet. Detta förutsätter att turismen i betydligt
högre grad än idag blir en helårsverksamhet. Detta i sin tur förutsätter utvecklingen av en turistisk infrastruktur med anläggningar för boende och för olika
aktiviteter. Dessa anläggningar måste ha en sådan standard och attraktivitet
att de lockar till besök under stora delar av året.
STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen skall verka för att utveckla en ökad helårsturism på Orust.
Detta innebär dels satsningar på en utbyggnad av olika typer av anläggningar för turismen och dels en ambition att bevara och skydda de stora
naturvärden, som utgör basen för kommunens attraktivitet som besöksmål.
I översiktsplanen föreslås nya anläggningar för turismen i första hand koncentreras till samhällena. I kap 8 redovisas närmare kommunens intentioner i varje samhälle. Nya eller utbyggda anläggningar för turismen föreslås
här i praktiskt taget samtliga samhällen. Dessutom planeras nya golfbanor
i Morlanda och i Trätte.
Vid Skåpesund, intill bentlig rastplats, föreslås en hotell- och restauranganläggning. I anslutning till den nya färjeterminalen i Tuvesvik planeras
också en större hotell/vandrarhemsanläggning.
Ett medvetet utnyttjande av den potential till spännande och varierande
upplevelser, som Orust stora natur- och kulturvärden inrymmer under olika perioder av året, bör vara ett centralt tema i utvecklandet av en mer helårsinriktad turism på Orust. Kommunen vill också verka för att en utökad
passagerartrak till sjöss etableras. En båtluffarlinje mellan Bohuslän kan
vara en del i en sådan utveckling.
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