Case
Utbyggnad av beﬁntlig hamn för
fri6dsbåtar
Vik$g biotop, utveckling, etablering…
Mari$ma klustret –
Förhindrar miljökvalitetsnormer marin näringsutveckling?
Frega@en Stenungsund, 20160825
Ulrika Marklund

Synopsis
E@ ﬁk$vt förening vill bygga ut en beﬁntlig småbåtshamn. Utbyggnaden innebär a@
beﬁntliga ﬂytbryggor komple@eras med nya för a@ på så sä@ $llskapa y@erligare
60 nya båtplatser utöver de 50 beﬁntliga. Flytbryggorna kommer a@ förankras med
ca 35 st betongankare och rep m käQng. Den y@rebryggan kommer a@ vara på ca
15 meters djup.
SySet med utökningen är a@ $llgodose e@ ökat behov av båtplatser för det
växande lilla samhället i närheten. Kommunen satsar på en expansion och en
båtplats är en del i a@rak$onsvärdet.
Bo@en slu@ar $ll 15 meters djup vid den planerade bryggans y@re kant. Bo@en
består närmast stranden av sil$g/sand lera med en hög andel snäck-och musselskal
som succesivt övergår $ll ﬁnare sediment med skalinslag på större djup. I en
kanten av den tänkta exploateringen förekommer ålgräs. Inom beﬁntligt
bryggområde ﬁnns spridda exemplar av ålgräs. Algvegeta$onen i strandkanten
domineras av diverse brunalger.
.

Bakgrundsproblema6k
Ålgräsets utbredning i Västerhavet har minskat kraSigt sedan 1980talet. Huvudorsaken anses vara a@ övergödningen begränsat
ljus$llgången i va@net. En annan vik$g orsak är troligen också de
många småskaliga exploateringar som sker längs kusten.
Ålgräsängars ekosystemfunk2oner och ekosystemtjänster (exempel)
Ekosystemfunk,on

Ekosystemtjänst

Habitat för växter och djur

Hög primär- och sekundärproduk$on, bra
barnkammare och ma^örråd för kommersiella
arter (t.ex. torsk, sej och ål), hög biodiversitet.

Upptag av närsalter

Minskade halter av närsalter. Motverkar
övergödning.

Dämpning av vågor och strömmar

Minskad erosion och omblandning av
sediment, ökad sedimenta$on, bä@re siktdjup
och va@enkvalitet.

Ackumulerar organiska ämnen
i sedimentet

Utgör kolfälla i kretsloppet. Motverkar
växthuseﬀekten och klima^örändringar.

Avvägningar

ökvalitetsnorm försämras lokalt, den ekologiska statusen för
enförekomsten är må@lig, 5 kap MB
ådet omfa@as av riksintresse för natur-, kultur och friluSsliv, 3 & 4 Kap MB
a$v påverkan och ev motverkan av nyetablering av känslig och hotad
op
re småbåtshamnar minskar på sikt antalet småbryggor och därmed
skar den totala mängden exploaterad marin areal
g bransch för kustkommuner, hanteringen av fri$dsbåtar skapar många
rbeten
skalighet ger marginal $ll miljösatsningar (spolpla@or, toatömning etc)

Frågor
• Är det möjligt a@ genomföra utbyggnaden i ljuset av kraven på god
status och icke-försämring ?
• Om inte, går det a@ skapa förutsä@ningar/utrymme för projektet på
kort eller lång sikt?
• Vilken är i så fall kommunens roll i de@a?

