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Abstrakt 

I Sveriges decentraliserade samhälle spelar kommuner en nyckelroll i landets 
naturvårdsarbete. Förutsättningar för en god naturvård är kunskap, resurser, tillräcklig 
lagstiftning, politisk vilja, ambitioner och prioriteringar. LONA, lokala naturvårdssatsningar, 
och LOVA, lokala vattenvårdsprojekt, är statligt finansierade bidragssystem, för att stimulera 
kommunernas naturvårdsarbete. 

I enlighet med Vattendirektivet 2000/60/EG ska alla vattenförekomster åtminstone uppnå god 
status till 2027. Tjörns kommun delar den målsättningen i sitt naturvårdsarbete, men idag är 
de långt ifrån att uppnå detta. Syftet med denna studie är att lokalisera lämpliga 
naturvårdsåtgärder inom ramarna för LONA- och LOVA-projektsatsningar, och därmed öka 
kommunens förutsättningar att nå miljömålen. Detta genom analys av arbets- och 
ansvarsområden, tidigare åtgärdsarbete, vattenförekomsternas status, påverkansfaktorer, 
åtgärdsbehov samt intervjuer. 

Kommunen har åstadkommit en hel del, men än så länge har ansträngningarna inte lyckats att 
väsentligen förändra statusen på havsmiljön. Åtta av tio vattenförekomster i Tjörns kommun 
har måttlig ekologisk status, och ingen uppnår god kemisk status. Återhämtning tar tid, och 
för att målet ska kunna nås inom de sex år som återstår, krävs en rejäl upptakt i kommunens 
naturvårdsarbete relaterat till havsmiljön. 

Kommunen är i behov av att se över VA-planeringen för att minska 
övergödningsproblematiken, och småbåtshamnsplanering för att minska båtlivets negativa 
påverkan, samt att utöka skyddet av ålgräsförekomster. Förslag på åtgärder i denna 
avhandling är att framställa en långsiktig och överskådlig vattenförvaltningsplan med delmål 
för ett mer resultatinriktat arbete i strävan att nå miljömålen. Vidare föreslår denna avhandling 
grundandet av en långsiktig VA-planering med policys, planering för avloppsinventering, 
anslutningsmöjligheter, åtgärdstakt, se över kretsloppslösningar, samt värderade och 
prioriterade åtgärder. Upprättandet av en småbåtshamnsplanering, som inkluderar förslag på 
landförvaring, för att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar. En av de viktigaste åtgärder 
kommunen kan vidta är inrättandet av biotopskyddsområden i strävan att skydda det globalt 
hotade ålgräs. 
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Abstract  

In the decentralized society of Sweden, municipalities play a key role in the country's nature 
conservation work. Prerequisites for a good nature conservation are knowledge, resources, 
sufficient legislation, political will, ambitions and priorities. LONA, local nature conservation 
initiatives, and LOVA, local water conservation projects, are state-funded grant systems, to 
stimulate the municipalities' nature conservation work. 

In accordance with the Water Framework Directive 2000/60/EC, all water bodies must at least 
achieve good status by 2027. The municipality of Tjörn shares that goal within their nature 
conservation work, a goal they today are far from achieving. The purpose of this study is to 
locate appropriate nature conservation measures within the framework of LONA- and LOVA- 
project initiatives, and thereby increase the municipality's prospects for achieving the 
environmental goals. This through analysis of areas of work and responsibility, previous 
measures taken, the status of water bodies, influencing factors, need for actions and 
interviews. 

The municipality has achieved a lot, but so far the efforts has not succeeded in significantly 
changing the status of the marine environment. Eight out of ten water bodies in Tjörn 
municipality have moderate ecological status, and no body achieves a good chemical status. 
Recovery takes time, and in order for the goal to be achieved, within the six years that is left, 
a vigorous effort is required regarding the municipality’s nature conservation work related to 
the marine environment. 
 
The municipality is in need of reducing eutrophication problems, the negative impact of 
boating life, and increasing the protection of eelgrass. This thesis suggests a compilation of a 
lucid and long-term water management plan including sub-goals, for a more result-oriented 
work in the effort to achieve the environmental goals. Further this thesis suggests an 
establishment of a long-term water and sewerage plan with policies, plans for sewer 
inventory, connection possibilities, rate of actions, a review of recycling solutions, and 
evaluated and prioritized measures. Constitution of a marina planning, including suggestions 
for land storage, to reduce environmental impact. One of the most important measures the 
municipality can exercise is the establishment of biotope protection areas in the effort to 
protect the globally threatened eelgrass.  
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

Sverige har genom flera lagar och internationella konventioner, såsom FN konventionen om 
biologisk mångfald (engelska ”Convention on Biological Diversity”, CBD), förpliktigat sig 
att skydda och bevara naturen. Naturskyddet i Sverige har i över 100 år reglerats via olika 
regelverk, som idag huvudsakligen utgörs av miljöbalkens sjunde kapitel tillsammans med 
förordningen om områdesskydd (1998:1252) (Nordenstam & Eckerberg 2011). Enligt 
Nagoyaprotokollet från 2010, som är en del av CBD, fastställdes de så kallade Aichi-
delmålen, vilka i Sverige införlivats i riksdagens miljömål. Dessa består av ett 
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål, samt åtgärdsinriktade etappmål. Några av dessa 
etappmål som berör havsmiljön är att utöka skyddet av naturområden, däribland våtmarker, 
samt skydda känsliga ekosystem och ekosystemtjänster (Holmberg 2020, 15 september). Fyra 
av miljökvalitetsmålen berör havsmiljön: ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, 
“Ingen övergödning”, ”Giftfri miljö” och ”Ett rikt- växt- och djurliv” (Naturvårdsverket 
2020b). 

I och med det decentraliserade samhälle vi lever i spelar kommunerna en nyckelroll i skyddet 
av den svenska naturen. Kommuner har befogenhet att inrätta naturreservat, naturvårdsavtal, 
biotopskydd, strandskydd, djur- och växtskyddsområden samt kulturreservat för att skydda 
värdefull natur. I detta sammanhang utgör lokala naturvårdssatsningar (LONA) och lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA), viktiga statligt finansierade bidragssystem som skall stimulera 
kommunernas naturvårdsarbete. Dessa möjliggör för kommuner att genomföra projekt som 
gagnar naturvård, friluftsliv och folkhälsa (Nordenstam & Eckerberg 2011). 

LONA-bidraget söks hos Länsstyrelsen, men Naturvårdsverket är den centrala myndigheten 
som fördelar pengar till länen baserat på anslaget för biologisk mångfald, samt förordningen 
om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (2003:598) (Nordenstam & Eckerberg 2011). 
Inom LONA finns tre bidragsområden. Dessa är ”ordinarie LONA”, ”LONA våtmark” samt 
”LONA pollineringsprojekt”. För projekt som involverar våtmark kan bidrag beviljas för upp 
till 90 % av kostnaderna, medan resterande projekt täcker upp till 50 % (Naturvårdsverket 
2020a). Åtgärder inom ramarna för LONA skall gynna en eller flera syften i form av 
kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag, processen kring arbetet med områdesskydd, 
vård och förvaltning, restaurering, information, restaurering och anläggande av våtmarker, 
samt förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker. Exempel på LONA-
projekt är kommunala naturvårdsprogram, bildandet av kommunala natur- och kulturreservat, 
samt naturvårdsinventeringar (Länsstyrelsen Västra Götaland 2020a).  

LOVA söks hos Länsstyrelsen för lokala åtgärder inom ramarna för EU:s vattendirektiv 
2000/60/EG med målet att förbättra vattenmiljön. Enligt vilket alla vattendrag, sjöar och 
marina vatten ska ha uppnått god status senast 2027. Åtgärder för att minska övergödning 
med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen är prioriterade, men går även 
att söka för att minimera spridningen av miljögifter från fritidsbåtstrafik, omhändertagande av 
förlorade fiskeredskap, restaureringsåtgärder, eller enligt vattenförvaltningsförordningen och 
havsmiljöförordningen åtgärder som syftar till att nå en god ekologisk- eller miljöstatus 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 2020b). Enligt 2018 års LOVA förordning som innebar en 
förstärkning av övergödningsarbetet går det under vissa omständigheter att få 
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bidragsfinansiering för åtgärder inom övergödning för upp till 90 % (Havs- och 
Vattenmyndigheten 2020).  

För de kommuner som inte normalt arbetar aktivt med naturskydd, kan bidragen verka som en 
morot i arbetet med att skydda och bevara värdefulla naturområden. En studie från 2011 har 
visat att LONA fungerat som en katalysator när det kommer till lokalt naturskydd, genom att 
bland annat bidra till ett ökat intresse och förankring hos lokala politiker (Nordenstam & 
Eckerberg 2011). LONA och LOVA är därmed viktiga verktyg inom naturskyddet för att 
kunna leva upp till internationella åtaganden och konventioner, samt miljömål, och har visat 
sig vara ett effektivt styrmedel.  

Tjörn är Sveriges sjunde största ö belägen längs den bohuslänska kusten mellan Orust och 
Stenungsund omgiven av Skagerrak. Utöver huvudön utgörs Tjörns kommun av mer än 1500 
mindre öar, holmar och skär. Tjörn utgör sin yta till trots av en mångfacetterad och unik miljö 
som karakteriseras av närheten till havet (Västsverige 2020).  

1.2. Syfte 

Syftet med denna masterstudie är att analysera Tjörn kommuns1 nuvarande naturvårdsarbete2 
relaterat till den marina miljön och vilka ytterligare behov och möjligheter som finns. Detta 
görs genom att kartlägga kommunens arbets- och ansvarsområden, viktiga regler och 
styrdokument, samt tidigare och pågående åtgärder exempelvis genom satsningar på projekt 
inom ramen för LONA- och LOVA-naturvårdssatsningar. Därefter analyseras Tjörns 
naturvårdsbehov utifrån sammanställd information rörande de marina vattenförekomsternas 
status, påverkansfaktorer, vidtagna åtgärder och åtgärdsbehov. Slutligen sammanfattas 
kvarstående åtgärdsbehov och förslag på åtgärder inom ramarna för LONA- och LOVA 
projektsatsningar diskuteras. Sådana analyser och förslag anses kunna vara till stor nytta för 
naturvårdsarbetet inom Tjörns kommun (Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på 
Tjörns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning). 
 
1.3. Frågeställningar 

Arbetet bedrivs i huvudsak med utgångspunkt från tre frågeställningar: 

a. -Hur ser det marina naturvårdsarbetet ut på Tjörn? 
b. -Vilka marina naturvårdsbehov har Tjörn? 
c. -Vilka marina naturvårdsbehov lämpar sig för LONA- och LOVA-projektsatsningar? 

2. Metod 

2.1. Analys av kommunens arbete 

För att fastställa ramarna för miljöavdelningens arbetsområde gjordes en kartläggning av 
regler, styrdokument samt ansvarsområden som kommuner har att förhålla sig till när det 
kommer till det marina naturvårdsarbetet. Sammanställningen gjordes utifrån rapporter och 

                                                 
1 Med kommunen syftas oftast till samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning om inget annat nämns.  
2 Naturvårdsarbete innefattar i detta arbete administrativa så väl som fysiska åtgärder som bidrar till att förbättra 
statusen på den marina miljön. 
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information från Naturvårdsverket, vattenförvaltningsförordningen samt 
vattenmyndigheternas förvaltningsplan och åtgärdsprogram.  

Därefter gjordes en sammanställning av kommunens hittillsvarande naturvårdsarbete utifrån 
information från ”Vatteninformationssystem Sverige” (VISS, www.viss.lansstyrelsen.se 
2020) samt genom kontakt och intervjuer med kommunala tjänstemän, Tjörns 
Naturskyddsförening och representanter för projektet ”8-fjordar”. För att skapa en marginell 
uppfattning av kommunens satsningar och initiativtagande till naturvårdsrelaterade projekt 
genomfördes en analys av LONA- och LOVA-projektkatalog för Tjörn med omnejd. LONA- 
och LOVA-projekten avgränsades till projekt under tidsperioden 2010 och 2021, och 
inkluderar såväl avslutade som pågående projekt. Endast LONA-projekt med direkt koppling 
till den marina miljön, och LOVA-projekt där kommunerna anges som projektinitierare har 
inkluderats. Många verksamheter söker LOVA-bidrag efter samråd med kommunen, för att 
undvika åtgärdsförelägganden som medför att LOVA-bidrag inte längre kan sökas.  

2.2. Sammanställning av befintlig data över status, påverkansfaktorer och 
åtgärdsbehov. 

Data över status, påverkansfaktorer, totalbelastning, åtgärdsbehov samt naturvärden i 
vattenförekomsterna kommer från ”vattenkartan” i VISS, SLU Artdatabanken, Länsstyrelsens 
Geodatakatalog samt modelldata från SMHI:s kustzonsmodell. Utifrån dessa källor 
sammanställdes och illustrerades informationen i form av kartor och tabeller.  

Sammanställningen av kartor i Q-GIS framställdes utifrån data från Lantmäteriets 
Sverigekartor (kommunnamn, kommungränser), VISS vattenkarta (områdesindelning, 
skyddade områden, känsliga områden), SLU Artdatabanken (Inrapporterade 
ålgräsförekomster) samt Länsstyrelsens Geodatakatalog (sattelitbildsanalys över sannolika 
ålgräsförekomster, värdetrakter för ålgräs, båtbottentvättar, tömningsstationer för båtlatrin).  

Utifrån VISS skapades buffertar omkring valda geoobjekt som därefter kunde exporteras som 
shapefiler (formattyp för geodata), vilket möjliggjorde inladdning i Q-GIS. I Länsstyrelsens 
Geodatakatalog laddades data ner i form av Atom-filer (formattyp), innehållandes bland annat 
nedladdningslänkar till valda shapefiler. Från SLU Artdatabanken laddades inrapporterade 
ålgräsförekomster till artportalen ner från deras ”Sök fynd”-funktion som tillåter export av 
Exceldata som efter lite konfigurering av för arbetet irrelevant information kunde laddas in i 
Q-GIS. Data över exploatering inom strandzon, bryggor, hamnar och marinor tillhandahölls 
från Per Bergström (Institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs universitet) som 
komprimerat och sammanställt relevant data. 

2.3. Syntes 

Arbetet knyts samman i en diskussion av åtgärdsförslag inom ramarna för LONA- och 
LOVA-projektsatsningar. Baserad på analys av kommunens tidigare arbete, sammanställning 
av befintlig data samt intervjuer med Tjörns Naturskyddsförening och projektet ”8-fjordar”. 
Detta genom att väga samman kvalitativa intervjuer med kvantitativ data från tidigare 
sammanställning och andra relevanta rapporter.  
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3. Resultat 

3.1. Det marina naturvårdsarbetet på Tjörn 

3.1.1. Regler, styrdokument och ansvarsområden 

Naturvården är en gemensam angelägenhet för såväl stat, kommun, markägare, företag, 
ideella organisationer som enskilda individer. Det är samhällsbyggnadsförvaltningens 
miljöavdelning som har det huvudsakliga ansvaret för kommuners naturvårdsarbete. Till deras 
arbetsuppgifter hör, förutom myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd, skydd av 
naturmiljöer, kunskapsinsamling, informationsspridning samt bevakande av 
naturvårdsintressen i samband med detaljplaner. De har även möjlighet att genomföra 
miljöpolitik, initiera och driva naturvårdsprojekt, ta tillvara traditionell och lokal kunskap, 
samt integrera kunskap och upplevelser om natur och naturvård i skolan 
(Naturskyddsföreningen 2018). Kommunerna utgör en viktig part i naturvårdsarbetet i och 
med det innehavda monopolet på den fysiska planeringen. Detta ger dem förutsättning att 
åstadkomma en god och hållbar fysisk planering och markanvändning, på ett sådant sätt att 
ekosystemtjänster och andra naturvårdssynpunkter säkerställs (Naturskyddsföreningen 2018). 
Med avseende på att det finns lagar utöver miljöbalken som har ett betydligt svagare 
ställningstagande till miljörättsliga intressen, har miljöavdelningen en avgörande roll i att 
bevaka och säkerställa de kommunala miljö- och naturvårdsintressena. 

Miljöavdelningen styrs av en mängd nationella och internationella lagar, regler, 
styrdokument, förordningar och föreskrifter. Miljöbalken är den centrala lagstiftningen 
rörande miljöområdet. Beträffande vattenförvaltning är de fem vattenmyndigheterna styrande. 
EU:s vattendirektiv utgör grunden för det svenska vattenförvaltningsarbetet. Det har varit 
införlivat i svensk lagstiftning sedan 2004 i 5 kap miljöbalken, förordning (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion (Havs- och vattenmyndigheten 2020c). Sverige har införlivat direktivet 
genom ett miljömålssystem, bestående av bland annat miljökvalitetsmål som bland annat skall 
verka vägledande i kommunernas arbete. Miljömålen har dock ingen formell rättslig status 
förrän de omvandlats till regler eller krav. Vattenmyndigheterna är bemyndigade att fastställa 
juridiskt bindande kvalitets- och målsättningsnormer kopplade till miljömålen. De etablerar 
åtgärdsprogram för Sveriges vattendistrikt med åtgärder som är juridiskt bindande, men inte 
sanktionerande. Om Sverige som land inte lever upp till vattendirektivet riskerar staten att 
ställas inför hårdare krav, eller i värsta fall inför domstol i EU-rätten med böter som följd 
(Vattenmyndigheterna 2020a). 

Vattenmyndigheternas uppdrag är bland annat att vägleda kommunerna att inom sina 
ansvarsområden inom vattenförvaltningsarbetet bidra till att miljökvalitetsnormerna uppnås 
(Vattenmyndigheterna 2020a). Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) berör 
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i enlighet med 5 kap. miljöbalken. Enligt 2 kap. 
1§ vattenförvaltningsförordningen tillhör Tjörn Västerhavets vattendistrikt som omfattar 
huvudavrinningsområdena från och med Vege å till och med Enningdalsälven, 
mellanliggande kustområden samt områden mellan Södra Östersjöns och Västerhavets 
vattendistrikt som dränerar direkt till Skälderviken.  

Kommuner skall ansvara för att miljökvalitetsnormer följs enligt 5 kap. 3§ miljöbalken, samt 
inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som krävs i enlighet med 5 kap. 5§ miljöbalken 
fastställt åtgärdsprogram enligt 5 kap. 7§. Det finns 57 direkta och indirekta åtgärder som 



 

8 

 

beskriver och motiverar vad myndigheter och kommuner behöver göra för att följa och uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Enligt åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt 
binds kommuner främst att ansvara för administrativa åtgärder såsom hur olika styrmedel 
skall nyttjas eller utvecklas. Däribland framtagande av lokala föreskrifter, framtagande av 
vägledning och strategidokument, förstärkt tillsyn, utvecklad tillståndsprövning, fysisk 
planering och rådgivning. Det finns även fysiska åtgärder kopplade till de administrativa 
åtgärderna, vilka inte är bindande, utan förslag på åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna 
och förbättra vattnets ekologiska och kemiska status. Exempel på fysiska åtgärder kan vara 
anläggande av våtmarker, upprättandet av fiskvägar, eller minskad belastning från 
utsläppskällor (Vattenmyndigheterna 2020).  

Kommunerna har flera ansvarsområden som berör havsmiljön: 

Att bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom verksamhetsområden som riskerar att påverka 
efterlevnaden av miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.  

Det skall ställas krav på dessa verksamheter att vidta åtgärder som bidrar till 
miljökvalitetsnormernas efterlevnad. Exempel på verksamheter som bidrar till bristen på 
efterlevnaden av god vattenstatus är avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät, enskilda 
avlopp, jordbruks- och hästhållningsverksamhet, industrier, hamnverksamheter, förorenade 
områden, brandövningsplatser, fiskodlingar, täktverksamheter, vägar och dagvattenutsläpp. 
Det är därför av stor vikt att kommunerna under tillståndsprövningar, tillsynsinsatser och som 
remissinstans ställer de krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått som krävs för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Vattenmyndigheten hänvisar framförallt 
till bestämmelserna i 2 och 5 kap. miljöbalken tillsammans med rättspraxis.  

Vattenmyndigheten trycker på att tillsynen av miljöfarliga verksamheter behöver riktas, 
prioriteras och bedrivas i större omfattning. Samt att tillsynsplaneringen bör utgå ifrån ett 
avrinningsområdesperspektiv för att kunna efterleva miljökvalitetsnormerna för yt- och 
grundvatten. Åtgärden stödjer miljömålen “Giftfri miljö”, “Ingen övergödning”, “Hav i balans 
samt levande kust och skärgård”, “Grundvatten av god kvalitet” och “Levande sjöar och 
vattendrag” (Vattenmyndigheterna 2016). 

Att bedriva tillsyn och ställa krav på verksamheter så att kväve- och fosforutsläppen från 
jordbruk och hästhållning, samt tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vattenförekomster 
där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna inte kan efterlevas.  

I Västerhavets vattendistrikt påverkas över 600 vattenförekomster av övergödning, delvis till 
följd av näringsämnesläckage från jordbruks- och hushållningsverksamheter. 
Vattenmyndigheten bedömer att läckagen av dessa ämnen även kan bidra till förhöjda halter 
av nitrat i grundvattenförekomster, negativ påverkan på kemisk grundvattenstatus, samt 
ekologisk status i ytvattenförekomster. De bedömer i dagsläget att omfattningen av åtgärder 
inte utförs så att miljökvalitetsnormerna kan efterlevas. Åtgärden stödjer miljömålen “Giftfri 
miljö”, “Ingen övergödning”, “Levande sjöar och vattendrag”, “Hav i balans samt levande 
kust och skärgård” och ”Ett rikt odlingslandskap” (Vattenmyndigheterna 2016). 

Prioritera och genomföra tillsyn så att tillräckliga krav för att minska utsläppen av 
näringsämnen, prioriterade och särskilda förorenande ämnen från avloppsledningsnät och 
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avloppsreningsverk till vattenförekomster vars status riskerar att inte leva upp till 
miljökvalitetsnormerna. 

I Västerhavets vattendistrikt krävs att fosforutsläppen från avloppsreningsverken minskas 
med 6,7 ton, vilket kan likställas med cirka 7 % av det totala fosforutsläppet från 
avloppsledningsnäten från reningsverken. Orsakerna bakom problematiken är ökad 
avloppsvattenvolym till följd av läckage av grundvatten, sårbarheten i kombinerade 
avloppssystem med gemensam avledning av dagvatten och avloppsvatten med risk för 
överbelastning vid kraftig nederbörd och klimatförändringar.  

Detta kräver att prövningen, tillsynen och kraven på reningsverken, stora som små, sker i 
samma utsträckning. Totalt sett är miljöpåverkan från de mindre reningsverken, med 
avseende på näringsämnen, prioriterade ämnen och särskilda förorenade ämnen, inte 
omfattande. Ser man dock till vattenförekomstnivå kan även ett mindre reningsverk utgöra en 
bidragande orsak till att god ekologisk och kemisk status inte uppnås. Åtgärden stödjer 
miljömålen” Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård” och ”Levande sjöar och vattendrag” (Vattenmyndigheterna 2016). 

Säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp genom krav på begränsade utsläpp av 
fosfor och kväve, samt prioriterad tillsyn för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas.  

För att miljökvalitetsnormerna skall uppfyllas i omkring 150 vattenförekomster i Västerhavets 
vattendistrikt krävs vidtagande av åtgärder för enskilda avlopp. Enligt en utredning från Havs- 
och vattenmyndigheten 2013 krävs att kommunerna utökar tillsynen på enskilda avlopp för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Det kräver att kommunerna bland annat fastställer 
områden med krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp i områden som riskerar eller inte 
uppnår god ekologisk och kemisk status. Åtgärden stödjer miljömålen “Giftfri miljö”, 
“Levande sjöar och vattendrag”, “Ingen övergödning”, “Grundvatten av god kvalitet” och 
“Hav i balans samt levande kust och skärgård” (Vattenmyndigheterna 2016). 

Med avseende på kvantitet och kvalitet, utveckla planer och åtgärdsprogram för 
dagvattenhantering, för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Hårdgjorda ytor i städer och tätorter förändrar och ökar avrinningsförhållandena till ytvatten 
och avloppsreningsverk. Förtätningen av städer tillsammans med klimatförändringar kommer 
bidra till ytterligare ökning av dagvattensmängd. Dagvattnet med sin sammansättning och sitt 
innehåll av ämnen och föroreningar beroende på markanvändning, byggnadsmaterial och 
aktiviteter, avleds ofta orenat till sjöar och vattendrag och kan därmed bidra till att 
miljökvalitetsnormerna inte följs i känsliga recipienter. Trots att dagvatten inte utpekats som 
betydande påverkanskälla innehåller det ofta höga koncentrationer prioriterade ämnen som 
bly, kadmium, kvicksilver, nickel, PAH:er, oktylfenol, nonylfenoler samt koppar, krom, zink, 
arsenik och PCB vilka är klassade som särskilt förorenande ämnen. Åtgärden stödjer 
miljömålen ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård” och ”God bebyggd miljö” (Vattenmyndigheterna 2016). 

Det finns även lokala styrdokument som gäller utöver miljöbalken (1998:808) och 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som påverkar 
kommunens arbete när det kommer till vatten-och avloppsanläggningar, djurhållning samt 
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spridning av gödsel. Dessa omfattar: Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Tjörns 
kommun meddelade av kommunfullmäktige 2014-03-27” och ”Allmänna Bestämmelser för 
Tjörns kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggning (ABVA). 

Det är skillnad mellan kommuners inbördes förutsättningar att uppnå en effektiv naturvård. I 
slutändan är det den kommunala politiska viljan som är avgörande för hur mycket resurser det 
läggs på naturvården som i huvudsak är frivillig i brist på tillräcklig lagstiftning. 
Förutsättningar för en god naturvård är kunskap och resurser, tillräcklig lagstiftning, politisk 
vilja samt ambitioner och prioriteringar. Tydliga naturvårdsmål som följs upp måste därför 
finnas på nationell, regional och lokal nivå. För att naturvården inte ska bli beroende av 
intresse och förmåga hos enskilda personer krävs det mer ansträngningar från kommunernas 
sida. Alla kommuner har oavsett resurser möjlighet att åstadkomma en god och effektiv 
naturvård, genom struktur, tydliga målformulering, prioriteringar, planeringsunderlag, 
formellt skydd och dialog med olika aktörer, så länge viljan och ambitionen finns 
(Naturskyddsföreningen 2018).  

3.1.2. Kommunens arbete 

I en intervju med Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Tjörns miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning, sammanfattar hon kort det arbete som kommunens 
miljöavdelning utför som kopplar till den marina miljön: 

 Miljöavdelningens huvuduppdrag är tillsyn och prövning. Den tillsyn som utförs som är 
kopplad till det marina är tillsyn och prövning av enskilda och gemensamma avlopp upp 
till 200 personekvivalenter.  

 Tillsyn av lantbruk och hästgårdar med fokus på gödselhantering. 
 Tillsyn och prövning av verksamheter som har utsläpp till den marina miljön, däribland 

fiskindustrier, biltvättar etc. 
 Formulering av yttranden angående detaljplaner i vilka bland annat dagvattenfrågan 

bevakas. 
 Inom strandskyddstillsynen och prövningen har de möjlighet att bedöma hur olika 

åtgärder påverkar den marina miljön, de vanligast förekommande prövningarna gäller 
bryggor och i viss mån muddringar. 

 Att agera remissinstans när det gäller dispensprövning för dumpning. 
 
Kommunen har ingen etablerad naturvårds- eller miljöpolicy att tillgå. De har ett 
naturvårdsprogram från 2008 som för närvarande är under revidering och implementering. 
Förutom sammanställning av kunskap relaterad till naturvärden i naturvårdsprogrammet, 
pekades värdefulla områden ut och naturvärdesklassades, samt att en naturdatabas med digital 
karta upprättades (Egriell mfl. 2008). I kommunens budget för 2020 framhålls att Tjörn 
strävar efter att bli en bra miljökommun. Vars arbete skall utgå från de 16 nationella 
miljömålen, och de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Kommunen skall enligt 
riksdagens beslut arbeta för att Sverige senast 2045 inte skall ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären. De strävar även efter att bli en ekologiskt hållbar kommun, med 
fokus på ett ansvarsfullt nyttjande av naturresurser där människans och naturens resurser 
används medvetet och balanserat, där tillgängligheten till hav och natur värnas, samt att dess 
biologiska mångfald skyddas (Tjörns kommun 2020).  
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Som ett led i denna strävan har kommunen nyligen tillsatt en 50 % tjänst för utveckling och 
administration av projekt inom exempelvis LOVA och LONA (innehas av Lene Larsson). 
Fokus har hittills i huvudsak varit att anlägga eller restaurera våtmarker och återväta torv. 
Även om detta är i limniska miljöer har det visat sig ha stor betydelse för den marina miljön 
eftersom närsaltsbelastningen minskar, vattendrag kan hålla vatten över längre perioder av 
året, vilket förbättrar vandrande fisks reproduktionsförutsättningar. Eftersom avsaknaden av 
större rovfisk på kusten ger en förödande obalans i ekosystemen. 

Kommunen arbetar dessutom tillsammans med kommunerna Orust, Stenungsund, Kungälv 
och Uddevalla i den interregionala och kommunöverskridande projektgruppen ”8-fjordar”. 
Vars syfte bland annat är att vara behjälpliga i kommunernas bidragssökande för 
vattenvårdande åtgärder, för att kunna förbättra vattenkvaliteten, i fjordsystemen innanför 
Orust och Tjörn, utifrån EU:s vattendirektiv. Inom projektet som går under namnet ”Vatten 
Värt att Värna” jobbar de systematiskt med den limniska miljön genom att söka lämpliga 
lokaler i behov av vattenmiljöåtgärder (exempelvis att anlägga våtmarker, återmeandra 
vattendrag, anlägga fosfordammar, etablera skyddszoner, gynna den biologiska mångfalden 
och bidra till reproduktion av fisk i vattendrag mm.). Syftet är att minska påverkan på 
vattendragen genom att försöka hålla kvar mer vatten i landskapet, vilket adresserar flera 
viktiga miljömål då det bland annat ökar retentionen av miljögifter och näringsämnen (8-
fjordar 2020). I ett Sverige med utdikade landskap, sänkta sjöar och dränerade våtmarker till 
följd av sekler av odling och skogsbruk är det en essentiell funktion som tagit stor skada. I en 
tid av nalkande klimatförändringar kommer hydrologin förändras på nya sätt, och att arbeta 
för att behålla vatten i landskapet är därmed en mycket angelägen åtgärd.  

Genom ”8-fjordars” regi har även projekt etablerats för restaurering av hummerbiotoper i 
form av metodutveckling och uppföljning av ett tidigare pilotprojekt med utplacering av 
artificiella rev i sundet mellan Stenungsund och Tjörn. Ett projekt med syftet att återetablera 
tidigare musselbankar genom settling på olika material av naturfiber. Ett annat till för 
undersökning av förekomsten av säl och skarv och deras födoval i 8-fjordar området. I 
projektet 19 vattendrag arbetar de med att hitta vattenhållande åtgärder i avrinningssystem, 
som tenderar att torka ut sommartid, till fördel för bland annat stora rovfiskar 
(Naturvårdsverket 2020a). 

3.1.3. LONA- och LOVA-projekt på Tjörn med omnejd 

Tjörns LOVA-projekt har omfattats av en föreläsningskväll för att minska övergödning och 
öka kunskapen om stallgödsel inom hästnäringen, och hur det kan ses som en resurs (Tabell 
1). Fem projekt med anläggning av miljövänliga båtbottentvättar i hamnområden och marinor, 
och ett för att ytterligare uppsamla och avleda spolvatten efter spolning av större båtar. Fem 
projekt för anläggning av mottagningsstationer för båtlatriner för att möta tömningsbehoven 
efter 2015 års lagstiftning om förbud mot tömning av båtlatrin i havet (Havs- och 
vattenmyndigheten 2020b). 

Kommunen har haft tre LONA-projekt med marin koppling (Tabell 1). Syftet med dessa har 
varit att revidera och implementera kommunens naturvårdsprogram från 2008, med hänsyn 
till att inarbeta hav, sjöar och vattendrag för att fånga hela den geografiska zonen samt fler 
miljömål och effekter. Det andra projektet har haft syftet att synliggöra och öka kunskapen 
om kommunens ansvarsarter och ansvarsnaturtyper, däribland ålgräsängar. Samt ett projekt 
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med syftet att etablera en förstudie för restaurering av en våtmark i Häggvall i ett samarbete 
mellan kommun, Naturskyddsföreningen och ”8-fjordar” (Naturvårdsverket 2020c). 

 

 

Tabell 1. Typ av LOVA- och LONA-projekt för Tjörns kommun. 

Typ (LONA/LOVA) Projekt 

LOVA Ökad kunskap om gödselhantering stallgödseln som 
resurs för en minskad övergödning 

LOVA Slip Swede Ship (spolplatta) 

LOVA Båtbottentvättanläggning Hällne Tomtägarförening 

LOVA Båtbottentvättanläggning Engewikens Båtförening 

LOVA Båtbottentvättanläggning Musselholmens Marina 

LOVA Båtbottentvättanläggning Sandholmens Småbåtsvarv 

LOVA Båtbottentvättanläggning Rönnängs Båtförening 

LOVA Mottagningsanordning för båtlatrin Klädesholmens 
VBF 

LOVA Mottagningsstation för båtlatrin Myggenäs Båtförening 

LOVA Mottagningsanordning för båtlatrin Björholmens 
Marina AB 

LOVA Mottagningsanordning för båtlatrin Åstols BK 

LOVA Mottagningsstation för båtlatrin Engewiken 

LONA Revidering och implementering av naturvårdsprogram 

LONA Synliggöra kommunens ansvarsarter och 
ansvarsnaturtyper 

LONA Förstudie för restaurering av våtmark i Häggvall 

 



 

13 

 

 

Figur 1. Antal LOVA- och LONA-projekt på Tjörn med omnejd. 

Tjörn hade flest LOVA-projektsatsningar av kommunerna (Fig. 1). Det var dock inte mycket 
variationsrikedom i projekten, utan berörde främst anläggning av båtbottentvättar och 
latrintömningsstationer. (Se appendix). Orust hade ett LOVA-projekt mindre än Tjörn, men 
hade mer varierade projekt som berörde VA-planering och VA-rådgivning, minskning av 
internbelastning, ökad vattengenomströmning samt anläggande av båtbottentvättar och 
sugtömningsstationer (Havs- och vattenmyndigheten 2020b). 

Stenungsund satsade sina LOVA-projekt på att etablera en VA-plan, utvärdera borsttvätt och 
borttagning av båtbottenfärg, anläggande av båtbottentvättar och borttagning av gammal 
giftig båtbottenfärg. Uddevalla kommun jobbade främst med övergödningsrelaterade LOVA-
projekt. Så som etablering av VA-plan, kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp, 
undersökning av lämpliga krav på bad-, disk- och tvättvatten vid kretsloppslösning, utökad 
lagerhållning av svartvatten och VA-rådgivning, anläggande av spolplattor med 
reningsanläggning, samt VA-rådgivning i Uddevallas tätbebyggelseområde gällande hållbara 
lösningar utanför det kommunala VA-systemet samt få till ett system för återföring av 
näringsämnen till jordbruket (Havs- och vattenmyndigheten 2020b). 2004 blev Uddevalla 
EMAS-registrerade som första kommun i Sverige med ett ledningssystem för ständig 
förbättring av sitt miljöarbete. De har framtagna övergripande miljömål där bland annat 
kretsloppsanpassade system för avlopp prioriteras (Andersson 2011).  

Kungälvs LOVA-projekt involverade en förstudie för uppdatering av vattenöversikt med mer 
digitalisering och koppling till kommunens GIS-system i likhet med ett kommunalt VISS, 
hållbar båtnäring och båthantering i Marstrand för minskad miljöbelastning inom exempelvis 
förvaring och hantering, VA-delplaner för att minska utsläppen av näringsämnen till dess 
kustvatten, installation och anläggning av båtbottentvätt och mottagningsstationer för 
toalettavfall (Havs- och vattenmyndigheten 2020b).  
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Tjörn låg på delad plats med Stenungsund för antalet LONA-projekt (Fig. 1). På Tjörn 
innefattade de revidering av kommunens naturvårdsprogram, projekt för att synliggöra 
kommunens ansvarsarter, samt en förstudie för restaurering av en våtmark. Stenungsunds 
projekt rörde sammanställande av en förstudie och tydliggörande av natur- och kulturvärden i 
Anråse-å dalgång, ta fram lämpliga naturvårdsåtgärder, samt vård och förvaltningsstrategier 
för att säkerställa kärnvärdena i vattendraget. Att skapa ett omfattande naturvårdsprogram 
med GIS-skikt med nyckelbiotoper och biotopskydd med mera, samt lärarfortbildning av NO-
lärare rörande övergödning och biogas från havet (Naturvårdsverket 2020c). 

Uddevalla hade två LONA projekt som kan kopplas till den marina miljön, vilket har varit att 
ta fram ett naturvårdsprogram för kommunen i två etapper. Där den första etappen omfattade 
att ta fram ett GIS-baserat kunskapsunderlag med syfte att verka som informationskälla och 
underlag vid kommunens planering och prövning. Syftet med etapp två var att skapa en 
populärversion av naturvårdsprogrammet riktat till allmänheten, för att inspirera och sprida 
kunskap gällande natur och naturvård. Orust och Kungälv hade ett LONA-projekt vardera 
som kunde kopplas till den marina miljön. Orust hade ett projekt med fortsatt kavitetsäkring 
av GIS-skikt för skyddsvärda områden samt framtagande av underlag inför översyn av 
utvidgat strandskydd. Kungälvs projekt gick ut på att skapa en naturfilm över Kungälvs 
kustlandskap med syftet att öka kunskap och engagemang för naturvårdsfrågor och vissa 
miljöhot hos lokalbefolkningen (Naturvårdsverket 2020c).  

De flesta LOVA-projekten rörde VA-planering och båtlivsrelaterade åtgärder. Tjörns LOVA-
projekt berörde främst båtlivsrelaterade projekt. LONA-projekten var lite mer varierande, 
men rörde främst framtagandet av naturvårdsprogram och att förankra naturvården hos 
lokalbefolkningen. Utöver kommunernas egna projekt sker många under regi av ”8-fjordar”, 
där kommunerna ligger olika till i processerna. Orust har redan tagit fram områden, platser 
och avrinningsområden som är lämpliga att arbeta med för att förbättra den limniska och 
marina miljön. De har därför kunnat gå vidare med mer områdesspecifika undersökningar och 
anlägga dammar och våtmarker. Medan de andra kommunerna fortfarande är i stadiet att hitta 
lämpliga områden, platser och avrinningsområden som de kan arbeta med (Naturvårdsverket 
2020a).  

3.2. Marina naturvårdsbehov 

3.2.1. Skyddade områden 

Förekomsten av värdefulla marina miljöer och arter kan vara en viktig indikation på speciella 
naturvårds- och åtgärdsbehov. I Tjörns kommun finns inga kommunalt inrättade marina 
skyddsområden. Däremot finns av länsstyrelsen inrättade vattenrelaterade Natura 2000 
områden (Fig. 2). Dessa är placerade i Pater Noster Skärgården (art- och habitat samt 
fågeldirektivet), Härön (art- och habitat samt fågeldirektivet), Sundsby (art- och habitat samt 
fågeldirektivet), Breviks kile-Toftenäs (art- och habitat samt fågeldirektivet), Stigfjorden (art- 
och habitat samt fågeldirektivet) och Halsefjorden (art- och habitat samt fågeldirektivet). 
Pater Noster Skärgården, Breviks kile, Härön och Stigfjorden är även naturreservat (VISS 
2020). Stigfjorden och yttre delen av Hakefjorden utgör viktiga lekområden för torsk, och har 
därför pekats ut som riksintresse för yrkesfiske i enlighet med 3 kap. 5§ miljöbalken. Även 
flera vattendrags mynningsområden som utgör lekplatser för lax och öring har utpekats som 
fredningsområden (Ramböll 2014). 
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Figur 2. Karta över Tjörns vattenrelaterade Natura 2000 områden.  

På Tjörn råder generellt utökat strandskydd på 300 meter från strandlinjen på land och i 
vatten. Inom vissa tätbebyggda områden finns det dock delar där strandskyddet istället är helt 
borttaget (Johansson 2020b). Hela skärgårdsområdet i Bohuslän är klassat som riksintresse för 
friluftsliv. I kommunen finns även flera kust och skärgårdsområden utpekade som ekologiskt 
särskilt känsliga, vilka sträcker sig från Grönskären ner mot Pater Noster i väster, samt de 
grunda havsvikarna i sydöst som gränsar mot Hakefjorden. Däribland räknas grundområdet 
kring Saltholmarna, Svanviks kile, Gunneby kile, Bräcke kile, Olsby kile, Kuballe kile, 
Lygnholmarna och söder om Kärrsön. Det finns även ett antal områden på Tjörn som är 
fredade från fiske; Hallsbäck-Hästeskärsfjorden, Mjöleviks kile, Sundsby kile-Stigfjorden, 
samt Säbyån och Gunnebybäcken (Egriell mfl. 2008). 

3.2.2. Status på vattenmiljön generellt och i enskilda vattenförekomster 

Även kunskap om tillståndet i vattenmiljön kan ge vägledning om speciella naturvårds- och 
åtgärdsbehov som kan vara värdefull i planering och utförande av LONA- och LOVA-
projekt. Tjörns vatten är indelat i 10 olika vattenförekomster (Fig. 3), varav vissa sträcker sig 
mellan flera kommuner (VISS-vattenkartan 2020).  

I enlighet med avloppsdirektivet 91/271/EEG är allt vatten kring Tjörn avloppskänsliga vatten 
när det kommer till kväve- och fosfor enligt lagstiftning Miljöbalken (1998:808) 9 kap. 7§, 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Statens 
naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter (SNFS 1994:7) om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse. Även majoriteten av dess vatten är nitratkänsliga vatten enligt nitratdirektivet 
91/676/EEG (VISS-vattenkartan 2020). 
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Figur 3. Vattenområdesindelningen kring Tjörns kommun. 

Effekterna av övergödning är mycket tydliga i Bohusläns inre skärgård trots att det belastas av 
en relativt liten landbaserad näringsämnestillförsel i jämförelse med exempelvis Halland och 
Skåne. Framförallt fjordsystemen i Orust-Tjörn området är ett av de mest utsatta områdena för 
övergödning. Vilket beror på att området utgörs av en stor andel grundområden med långsam 
vattenomsättning. Varför de är mer benägna att ansamla höga koncentrationer av 
näringsämnen, och extra känsliga för lokal näringstillförsel. Fjordsystemet består även av 
flera djupa tröskelbassänger, där uppehållstiden är så lång eller tidvis stagnanta så att 
sedimentation av näringsämnen hinner ske till dess djupvatten, och resulterar i låga 
syrekoncentrationer. Retentionen av näringsämnen är till följd av fjordsystemets utformning 
relativt hög och uttransporten av näringsämnen till kustvattnet är därför reducerad. Enligt 
modellberäkningar skulle fjordsystemet även utan antropogen påverkan ha förhöjda 
koncentrationer av närsalter, men inte alls i lika hög grad (Erlandsson mfl. 2009b).  

Ekologisk status i enskilda vattenförekomster bedöms utifrån en sammanställning av 
biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska bedömningsgrunder och klassificeras 
enligt en femgradig skala; hög, god, måttlig, otillfredsställande, och dålig i enlighet med 
HVMFS 2015:4 (Sveriges miljömål 2020).  

Kemisk ytvattenstatus bedöms som god eller uppnår ej god utifrån gränsvärdena för halter av 
giftiga ämnen i vattenförekomsten enligt Bilaga 6 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten HVMFS 2015:4 (Sveriges 
miljömål 2020). 
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Skärhamnområdet 
 
Skärhamnområdet är en del av Tjörn kommuns kustvatten med en area på 12 km2. 
Vattenområdets ekologiska status är måttlig och den kemiska statusen är inte god. De 
ekologiska kvalitetsfaktorerna som gör att vattenförekomsten inte uppnår god status är 
konnektivitet, näringsämnen samt växtplankton (Tabell 2). Vattenförekomsten är även 
recipient för lokal tillförsel av tributyltenn föreningar, från förorenade områden till följd av 
verksamheter i Malagahamnen, Skärhamns hamn, Gunnerssvikens båtvarv och småbåtshamn, 
samt från Skärhamns slip och mekaniska verkstad. Undantagna från kvalitetskraven för 
kemisk ytvattenstatus är bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Vars 
halter överstigs till följd av utsläpp från atmosfärisk deposition (VISS 2020). 

Tabell 2. Betydande påverkanskällor till Skärhamnområdet (VISS 2020). 

Punktkällor Diffusa källor Förändring av 
konnektivitet 

Förändring av hydrologisk 
regim 

Reningsverk Jordbruk Turism & rekreation Jordbruk 
Industri Urban markanvändning Sjöfart Sjöfart 
Förorenade 
områden 

Skogsbruk Transport Transport 

 Transport & infrastruktur  Turism & rekreation 
 Enskilda avlopp   
 Atmosfärisk deposition   
 Näringsämnesbelastning   

 

Tabell 3. Totalbelastning av totalkväve och totalfosfor till Skärhamnsområdet (SMHI 2019). 
Totalbelastning  Totalkväve (ton/år) Totalfosfor (ton/år) 
Nettoutbyte med övriga vattenförekomster -12,981 -1,920 
Belastning från land 31,319 2,351 
Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten 4,723 0,110 
Atmosfärsdeposition på vattenytan 6,366 0,056 
Summa 29,426 0,598 

 

Skärhamnområdet är recipient för direktutsläpp (Se tabell 3 och 2) från Skärhamns 
reningsverk, industrier och verksamheter i direkt anslutning till vattenförekomsten. De 
främsta antropogena källorna till belastning av totalkväve per år är jordbruk och övrigt. 
Motsvarande källor till utsläpp av totalfosfor per år är jordbruk och enskilda avlopp (Tabell 
4). 

Tabell 4. Antropogen belastning från land till Skärhamnsområdet i form av halter per år i totalkväve 
och totalfosfor (SMHI 2019). 

Belastningskälla Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Sjö & Vattendrag 0,084 0,000 
Skog & Hygge 1,591 -0,012 
Myr 0,010 0,000 
Jordbruk 8,281 1,353 
Övrigt 4,630 -0,038 
Urbant inkl. dagvatten 1,878 0,065 
Enskilda avlopp 2,819 0,233 
Avloppsreningsverk 0,000 0,000 
Industri 0,000 0,000 
Internbelastning 0,000 0,000 
Summa 19,293 1,601 
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Genomförda åtgärder i vattenförekomsten är anläggande av båtbottentvättar samt 
latrintömningsstationer i hamnområden. Inom jordbruket har åtgärder genomförts med hjälp 
av miljöersättning för att minska kväveläckage i form av sådd av fånggröda, vårplöjning, 
odling utan bekämpningsmedel, samt vallodling i slättlandskapet. För urban markanvändning 
krävs insättande av åtgärder så snart som möjligt för att god ytvattenstatus ska kunna nås till 
2027, med avseende på att återhämtning tar tid (VISS 2020). 
 
Klädesholmenområdet 

Klädesholmenområdet är en kustvattenförekomst i Tjörns kommun med en area på 4 km2. 
Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status. De ekologiska kvalitetsfaktorer som inte 
uppnår god status är konnektivitet i kustvatten och vatten i övergångszon till följd av dammar, 
barriärer, och slussar för sjöfart, turism och rekreation samt transport. Inte heller 
kvalitetsfaktorn näringsämnen och växtplankton uppnår god ekologisk status till följd av 
diffusa näringsutsläpp (Tabell 5) från jordbruk, enskilda avlopp samt andra relevanta 
påverkanskällor, och punktutsläpp från icke IED-industri (Konservfabriker). 

Den kemiska statusen uppnår ej god i vattenförekomsten. Bromerad difenyleter, kvicksilver 
och kvicksilverföreningar är undantagna från de kemiska kvalitetskraven genom mindre 
stränga krav. De överskridna halterna följer av långväga luftburna föroreningar och 
atmosfärisk deposition, för vilket det saknas tekniska förutsättningar att åtgärda (VISS 2020). 

Tabell 5. Betydande påverkanskällor till Klädesholmenområdet (VISS 2020). 
Punktkällor Diffusa källor Förändring av 

konnektivitet 
Förändring av hydrologisk regim 

Inte IED-industri Urban markanvändning Turism & rekreation Sjöfart 
 Jordbruk Sjöfart Transport 
 Transport & infrastruktur Transport Turism & rekreation 
 Enskilda avlopp   
 Atmosfärisk deposition   
 Näringsämnesbelastning   
 

Tabell 6. Totalbelastning av totalkväve och totalfosfor till Klädesholmenområdet per år (SMHI 2019). 
Total belastning Totalkväve 

[ton/år] 
Totalfosfor [ton/år] 

Nettoutbyte med övriga vattenförekomster 0,981 -0,194 
Belastning från land 6,570 0,305 
Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten 0,000 0,000 
Atmosfärsdeposition på vattenytan 2,058 0,018 
Summa 9,609 0,129 

Den totala belastningen (Tabell 6) är inte så stor på vattenrecipienten. De huvudsakliga 
källorna till antropogen näringsämnesbelastning (Tabell 7) i form av totalkväve per år är 
övrigt och jordbruk, och motsvarande källor för totalfosfor är jordbruk och enskilda avlopp. 
Den totala näringsämnesbelastningen från land är betydligt högre än nettobelastningen från 
övriga vattenförekomster (Tabell 6). 
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Tabell 7. Antropogen belastning från land till Klädesholmenområdet i form av halter per år i totalkväve 
och totalfosfor (SMHI 2019). 
Belastningskälla Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Sjö & Vattendrag 0,049 0,000 
Skog & Hygge 0,110 -0,001 
Myr 0,002 0,000 
Jordbruk 1,276 0,165 
Övrigt 1,947 -0,010 
Urbant inkl. dagvatten 0,498 0,012 
Enskilda avlopp 0,541 0,040 
Avloppsreningsverk 0,000 0,000 
Industri 0,000 0,000 
Internbelastning 0,000 0,000 
Summa 4,423 0,207 

Vidtagna åtgärder för att förbättra vattenförekomstens ekologiska och kemiska status är 
anläggandet av båtbottentvätt, minskat kväveläckage med hjälp av fånggröda, odling utan 
bekämpningsmedel, samt vallodling i slättlandskapet. Andra möjliga åtgärder är att åtgärda 
enskilda avlopp som inte uppfyller kraven för normal skyddsnivå. Utsläppsbehandlande 
åtgärder måste initieras snarast för att vattenförekomsten ska kunna ha möjlighet att nå god 
ekologisk status till 2027 med avseende på urban markanvändning (VISS 2020). 

Kråke fjord 

Kråke fjord är en vattenförekomst på 11 km2 inom kommunerna Tjörn och Orust (Fig. 3). 
Vattenförekomsten har god ekologisk status, men den kemiska statusen uppnår inte god nivå. 
Undantagna från de kemiska kvalitetskraven är bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar där kraven inte kan vara lika stränga. Detta till följd av avsaknad av 
tekniska förutsättningar för att komma till rätta med påverkan från långväga luftburna 
föroreningar, samt atmosfärisk deposition från global tung industri och förbränning av stenkol 
(Tabell 8). Vattenförekomsten har även överskridna halter av tributyltenn till följd av utsläpp 
av miljögifter från båthamnar och marinor (VISS 2020).  

Tabell 8. Totalbelastning av ton totalkväve och totalfosfor till Kråke fjord per år (SMHI 2019). 
Total belastning Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 

Nettoutbyte med övriga vattenförekomster 21,636 0,228 
Belastning från land 7,065 0,244 

Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten 3,483 0,060 
Atmosfärsdeposition på vattenytan 6,409 0,057 

Summa 38,592 0,588 

 

Hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i övergångszonen är den enda ekologiska 
kvalitetsfaktorn som inte uppnår god status i vattenförekomsten. Detta till följd av sjöfart, 
fiske och vattenbruk, transport turism och rekreation (Tabell 9) (VISS 2020). 

Tabell 9. Betydande påverkanskällor till Kråke fjord (VISS 2020).  
Punktkällor  Diffusa källor  Förändring av 

konnektivitet 
Förändring av hydrologisk regim 

Reningsverk Urban markanvändning Sjöfart Sjöfart 
Förorenade områden Jordbruk Transport Fiske & vattenbruk 
 Transport & infrastruktur Fiske & vattenbruk Transport 
 Enskilda avlopp  Turism & rekreation 
 Atmosfärisk deposition    
 Näringsämnesbelastning    
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Kråke fjord är recipient för direktutsläpp från reningsverk och verksamheter i direkt 
anslutning till vattenförekomsten (Tabell 9). De främsta källorna till antropogen landbaserad 
kvävebelastning följer av övrigt och jordbruk, medan motsvarande källor för fosforbelastning 
är jordbruk och enskilda avlopp (Tabell 10). Den främsta tillförsel av näringsämnen följer 
dock av nettoutbytet med övriga vattenförekomster, framförallt i form av kväve (Tabell 8). 

Tabell 10. Antropogen belastning från land till Kråke fjord i form av halter per år i totalkväve och 
totalfosfor (SMHI 2019). 
Belastningskälla Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Sjö & Vattendrag 0,000 0,000 
Skog & Hygge 0,104 -0,001 
Myr 0,001 0,000 
Jordbruk 1,155 0,086 
Övrigt 2,102 -0,011 
Urbant inkl. dagvatten 0,507 0,014 
Enskilda avlopp 0,646 0,049 
Avloppsreningsverk 0,000 0,000 
Industri 0,000 0,000 
Internbelastning 0,000 0,000 
Summa 4,515 0,137 

Genomförda åtgärder i området är anläggning av båtbottentvätt, latrintömningsstation, odling 
utan bekämpningsmedel, samt vallodling i slättlandskapet. Möjliga åtgärder är anläggning av 
latrintömningsstation i Kyrkesund och Kyrkesund Marina, samt öppning av vägbank vid 
Björholmen för ökad vattencirkulation (VISS 2020). 

Stigfjorden 

Stigfjorden som är belägen mellan Orust och Tjörn (Fig. 3) har en area på 32 km2. 
Vattenförekomsten har en måttlig ekologisk status till följd av otillfredsställande status på 
kvalitetsfaktorer kopplade till näringsämnen, hydrologisk regim, konnektivitet samt 
växtplankton (Tabell 11). Den kemiska ytvattenstatusen uppnår ej god nivå. Undantagna från 
kvalitetskraven för kemisk ytvattenstatus är bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar, vilka främst härstammar från atmosfärisk deposition och därmed 
saknar tekniska förutsättningar att åtgärda. Tidsfrist har yrkats för tributyltenn föreningar till 
2027, vars halter överskrids till följd av områden som förorenats av utsläpp av miljögifter från 
båthamnar, marinor och vinteruppställningar (VISS 2020). 

Tabell 11. Betydande påverkanskällor i anslutning till Stigfjorden (VISS 2020). 
Punktkällor Diffusa källor Förändring av 

konnektivitet 
Förändring av hydrologisk 
regim 

Förorenade 
områden 

Jordbruk Sjöfart Sjöfart 

 Skogsbruk Fiske & vattenbruk Fiske & vattenbruk 
 Transport & infrastruktur  Transport 
 Enskilda avlopp  Turism & rekreation 
 Atmosfärisk deposition   
 Näringsämnesbelastning   

Tabell 12. Totalbelastning av ton totalkväve och totalfosfor till Stigfjorden per år (SMHI 2019). 
Total belastning Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 

Nettoutbyte med övriga vattenförekomster 42,559 0,702 
Belastning från land 19,488 0,917 

Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten 0,000 0,000 
Atmosfärsdeposition på vattenytan 19,187 0,169 

Summa 81,234 1,788 
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Tillförseln av totalkväve till vattenförekomsten är högre från nettoutbytet med övriga 
vattenförekomster än från land. När det kommer till totalfosfor är den landbaserade påverkan 
något större (Tabell 12). Övrigt och jordbruk är de främsta källorna till antropogen tillförsel 
av totalkväve till vattenförekomsten. Medan jordbruk och enskilda avlopp är de främsta 
källorna till totalfosfor, vars halter är betydligt lägre än totalkvävet (Tabell 13). 

Tabell 13. Antropogen belastning från land till Stigfjorden i form av halter per år i totalkväve och 
totalfosfor (SMHI 2019). 
Belastningskälla Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Sjö & Vattendrag 0,000 0,000 
Skog & Hygge 1,389 -0,008 
Myr 0,006 0,000 
Jordbruk 3,645 0,450 
Övrigt 5,504 -0,014 
Urbant inkl. dagvatten 0,746 0,013 
Enskilda avlopp 1,704 0,138 
Avloppsreningsverk 0,000 0,000 
Industri 0,000 0,000 
Internbelastning 0,000 0,000 
Summa 12,995 0,578 

Genomförda åtgärder för vattenförekomsten är anläggning av latrintömningsstation, minskat 
kväveläckage inom jordbruket med hjälp av fånggröda, odling utan bekämpningsmedel, samt 
vallodling i slättlandskapet. Möjliga åtgärder att vidta är att minska påverkan av båtlivet, 
återskapa eller förbättra den hydrologiska regimen, öppnande av vägbank, samt att anpassa 
skyddszoner på åkermark (VISS 2020).  

Hjärteröfjorden 

Hjärteröfjorden är en vattenförekomst mellan Tjörn och Kungälv (Fig. 3) med en area på 103 
km2. Fjorden har måttlig ekologisk status till följd av betydande tillförsel av näringsämnen 
från om givande vattenförekomster och utsjön (Tabell 15), vilket påverkar kvalitetsfaktorn 
bottenfauna negativt. God kemisk ytvattenstatus uppnås ej i vattenförekomsten. Undantagna 
ämnen från kvalitetsmålet om en god kemisk ytvattenstatus till 2027 är bromerad difenyleter, 
kvicksilver och kvicksilverföreningar vars halter överskrids. Tillförseln av ämnena följer av 
långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition (Tabell 14), för vilket det 
saknas tekniska åtgärder (VISS 2020).  

Tabell 14. Betydande påverkanskällor i anslutning till Hjärteröfjorden (VISS 2020). 
Diffusa källor 

Transport & infrastruktur 

Atmosfärisk deposition 

Näringsämnesbelastning från omgivande vatten 

 

Tabell 15. Totalbelastning av ton totalkväve och totalfosfor till Hjärteröfjorden per år (SMHI 2019). 
Total belastning Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 

Nettoutbyte med övriga vattenförekomster 389,068 8,945 
Belastning från land 0,671 0,011 

Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten 0,000 0,000 
Atmosfärsdeposition på vattenytan 71,182 0,616 

Summa 460,921 9,571 
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Den landbaserade belastningen av totalkväve är väldigt liten i relation till belastningen från 
nettoutbytet med omgivande vattenförekomster samt atmosfärisk deposition (Tabell 15). Den 
antropogena påverkan är därmed ytterst liten, och utgörs av små utsläpp från övrigt, jordbruk 
samt urban landavrinning (Tabell 16).  

Tabell 16. Antropogen belastning från land till Hjärteröfjorden i form av halter per år i totalkväve och 
totalfosfor (SMHI 2019).  
Belastningskälla Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Sjö & Vattendrag 0,000 0,000 
Skog & Hygge 0,000 0,000 
Myr 0,000 0,000 
Jordbruk 0,063 0,000 
Övrigt 0,280 0,000 
Urbant inkl. dagvatten 0,052 0,003 
Enskilda avlopp 0,000 0,000 
Avloppsreningsverk 0,000 0,000 
Industri 0,000 0,000 
Internbelastning 0,000 0,000 
Summa 0,395 0,002 

Genomförd åtgärd i detta område är anläggning av latrintömningsstation i Klädesholmen 
västra (VISS 2020). Vattenförekomsten är inte utsatt för en direkt betydande antropogen 
påverkan till recipienten, utan dess förhållanden kräver att åtgärder vidtas i anslutning till 
andra vattenförekomster. 

Marstrandsfjorden 

Marstrandsfjorden har en area på 53km2 och är belägen mellan Tjörn och Kungälv (Fig. 3). 
Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status med avseende på kvalitetsfaktorer kopplade 
till näringsämnesbelastning, förändring av konnektivitet samt bottenfauna (Tabell 17). Den 
kemiska ytvattenstatusen uppnår ej god. Undantagna från kvalitetskraven har, under denna 
och nästkommande förvaltningscykel, bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar vars överskridna halter är följden av atmosfärisk deposition. 
Punktutsläpp från varv, hamnar och motorservice har bidragit till att halterna av tributyltenn 
föreningar överskrids (Tabell 17). Tidsfrist för att sänka halterna till godkända nivåer har 
godkänts till 2027, eftersom utbredning samt potentiella åtgärder behöver utredas ytterligare 
(VISS 2020).  

Tabell 17. Betydande påverkanskällor i anslutning till Marstrandsfjorden (VISS 2020). 

Punktkällor Diffusa källor Förändring av konnektivitet 
Reningsverk Urban markanvändning Turism & rekreation 
Förorenade områden Transport & infrastruktur Sjöfart 
  Atmosfärisk deposition Transport 
 Näringsämnesbelastning  

 
Tabell 18. Totalbelastning av ton totalkväve och totalfosfor till Marstrandsfjorden per år (SMHI 2019). 

Total belastning Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Nettoutbyte med övriga vattenförekomster 177,970 4,294 

Belastning från land 6,378 0,120 
Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten 9,861 0,252 

Atmosfärsdeposition på vattenytan 35,599 0,308 
Summa 229,808 4,974 
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Vattenförekomsten påverkas i höga halter av näringsämnesbelastning från omgivande vatten 
och från atmosfärisk deposition. De direkta punktutsläppen från reningsverk, på Tjörn och i 
Kungälv med över 2000 personekvivalenter, bidrar med mer näring än den totala 
landbaserade belastningen (Tabell 18). Övrigt och urban markanvändning är de främsta 
antropogena kvävekällorna (Tabell 19). Tillförseln av fosfor till vattenförekomsten är i 
relation till kvävetillförseln försumbar sett till samtliga källor.  

Tabell 19. Antropogen belastning från land till Marstrandsfjorden i form av halter per år i totalkväve och 
totalfosfor (SMHI 2019). 
Belastningskälla Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Sjö & Vattendrag 0,000 0,000 
Skog & Hygge 0,104 0,000 
Myr 0,004 0,000 
Jordbruk 0,210 0,007 
Övrigt 2,715 -0,016 
Urbant inkl. dagvatten 1,447 0,067 
Enskilda avlopp 0,108 0,008 
Avloppsreningsverk 0,000 0,000 
Industri 0,000 0,000 
Internbelastning 0,000 0,000 
Summa 4,588 0,066 

Genomförda åtgärder i området är anläggande av båtbottentvättar, latrintömningsstationer, 
dagvattenmagasin i Rönnäng, odling utan bekämpningsmedel, samt vallodling i 
slättlandskapet. Planerade eller pågående åtgärder är ytterligare anläggning av båtbottentvätt, 
samt ökad kväverening vid Rönnängs avloppsreningsverk. Möjliga framtida åtgärder är 
ytterligare ökad kväverening. Utsläppsbehandlande och/eller förebyggande åtgärder relaterade 
till urban markanvändning behöver genomföras snarast för att återhämtning ska hinna ske i 
vattenförekomsten (VISS 2020). 

Älgöfjorden 

Älgöfjorden är en vattenförekomst på 27 km2 belägen mellan Tjörn och Kungälvs kommun 
(Fig. 3). Fjorden har god ekologisk status, men en kemisk ytvattenstatus som inte uppnår god. 
Halterna difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar överskrider godkända halter i 
vattenförekomsten. Eftersom tillförseln främst härrör från atmosfärisk deposition (Tabell 20), 
för vilket det saknas tekniska åtgärder, går de under mindre stränga krav. Även tributyltenn 
föreningar bidrar till att vattenförekomsten inte uppnår god status, till följd av tillförsel av 
betydande mängder miljögift från hamnområde (VISS 2020). 

Tabell 20. Betydande påverkanskällor i anslutning till Älgöfjorden (VISS 2020). 

Punktkällor Diffusa källor 
Förorenade områden Urban markanvändning 
 Jordbruk 
 Skogsbruk 
 Transport & infrastruktur 
 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 
 Näringsämnesbelastning 
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Tabell 21. Totalbelastning av ton totalkväve och totalfosfor till Älgöfjorden per år (SMHI 2019). 

Total belastning Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Nettoutbyte med övriga vattenförekomster 49,126 -2,324 

Belastning från land 52,247 4,553 
Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten 0,000 0,000 

Atmosfärsdeposition på vattenytan 17,365 0,150 
Summa 118,738 2,379 

Näringsämnesbelastningen från land är något högre än tillförsel av näring via nettoutbytet 
med övriga vattenförekomster (Tabell 21). Den främsta antropogena källan till kväve och 
fosforbelastning är jordbruket (Tabell 22). Andra betydande antropogena kvävekällor är 
enskilda avlopp, skog och hygge samt övrigt. Näringsbelastningen från de diffusa källorna 
påverkar främst de ekologiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen och växtplankton.  

Tabell 22. Antropogen belastning från land till Älgöfjorden i form av halter per år i totalkväve och 
totalfosfor (SMHI 2019). 
Belastningskälla Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Sjö & Vattendrag 0,155 0,000 
Skog & Hygge 4,490 -0,036 
Myr 0,059 0,000 
Jordbruk 16,328 2,734 
Övrigt 4,006 -0,050 
Urbant inkl. dagvatten 2,476 0,062 
Enskilda avlopp 5,305 0,476 
Avloppsreningsverk 0,000 0,000 
Industri 0,000 0,000 
Internbelastning 0,000 0,000 
Summa 32,819 3,186 

 

Genomförda åtgärder kring vattenförekomsten är anläggande av båtbottentvättar samt 
latrintömningsstationer i hamnområden. Inom jordbruket har skyddszoner upprättats i närhet 
till jordbruksmark, odling utan bekämpningsmedel, samt vallodling i slättlandskapet. Möjliga 
åtgärder är öppning av en vägbank mellan Nordön och Vrångholmen (VISS 2020). 

Halsefjorden 

Halsefjorden har en area på 14km2 och är belägen mellan kommunerna Tjörn, Stenungsund 
och Kungälv (Fig. 3). Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status, och en kemisk status 
som ej uppnår god. Kvalitetsfaktorerna för näringsämnesbelastning, växtplankton, förändring 
av konnektivitet och hydrologisk regim (Tabell 23), samt särskilt förorenande ämnen 
uppfyller inte god status. Gränsvärdena för koppar överskrids i vattenförekomstens ytvatten, 
vilket är ett särskilt förorenande ämne. Tillförseln följer av punktutsläpp från förorenade 
områden och diffusa utsläpp från transport och infrastruktur. Halsefjorden har näringsutbyte 
med samtliga fjordar i fjordsystemet innanför Tjörn och Orust. Nettoutbytet med övriga 
vattenförekomster är inte allt för omfattande (Tabell 24), men Halsefjorden är särskilt känslig 
för övergödning till följd av de långa uppehållstiderna för yt- och djupvatten. 

Gällande den kemiska ytvattenstatusen går bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar under mindre stränga krav till följd av utsläpp från atmosfärisk 
deposition. Även halterna av tributyltenn och antracen överskrids i vattenförekomsten till 
följd av punktutsläpp från färjeläge, båt och traktorservice (Tabell 23) (VISS 2020).  
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Tabell 23. Betydande påverkanskällor i anslutning till Halsefjorden (VISS 2020). 
Punktkällor Diffusa källor Förändring av 

konnektivitet 
Förändring av hydrologisk 
regim 

Reningsverk Urban markanvändning Sjöfart Sjöfart 
Förorenade områden Jordbruk Transport Fiske & vattenbruk 
 Skogsbruk Fiske & vattenbruk Transport 
 Transport & infrastruktur  Turism & rekreation 
 Enskilda avlopp   
 Näringsämnesbelastning   
 

Tabell 24. Totalbelastning av ton totalkväve och totalfosfor till Halsefjorden per år (SMHI 2019). 
Total belastning Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 

Nettoutbyte med övriga vattenförekomster 1,753 -1,971 
Belastning från land 38,412 2,971 

Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten 0,000 0,000 
Atmosfärsdeposition på vattenytan 9,899 0,078 

Summa 50,065 1,079 

Den landbaserade näringstillförseln är betydligt större än nettoutbytet med övriga 
vattenförekomster samt atmosfärisk deposition (Tabell 24). De främsta antropogena källorna 
till belastning av näringsämnen kommer huvudsakligen från jordbruk. Andra relevanta 
kvävekällor har relativt små utsläpp, skog och hygge, enskilda avlopp, övrigt, samt urban 
markanvändning, men som tillsammans blir betydande (Tabell 25). Halsefjorden är även 
recipient för utsläpp från uppströms liggande reningsverk omfattande 200-2000 
personekvivalenter (Tabell 24). 

Tabell 25. Antropogen belastning från land till Halsefjorden i form av halter per år i totalkväve och 
totalfosfor (SMHI 2019). 
Belastningskälla Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Sjö & Vattendrag 0,432 0,000 
Skog & Hygge 3,997 -0,019 
Myr 0,028 0,000 
Jordbruk 11,045 1,671 
Övrigt 1,727 -0,022 
Urbant inkl. dagvatten 1,052 0,024 
Enskilda avlopp 2,497 0,213 
Avloppsreningsverk 1,424 0,025 
Industri  0,000 0,000 
Internbelastning 0,000 0,000 
Summa 22,203 1,893 

 

Genomförda åtgärder är anläggande av latrintömningsstationer, upprättande av skyddszoner i 
jordbruksmark, odling utan bekämpningsmedel, samt vallodling i slättlandskapet. Möjliga 
åtgärder att vidta är minskad påverkan av båtliv och vattenbruk, öppning av vägbank, samt 
efterbehandling av miljögifter. Åtgärder för att förändra den hydrologiska regimen bör 
tillsättas så snart som möjligt, för att målet ska kunna nås eftersom återhämtning tar tid. 
Detsamma gäller åtgärder mot utsläpp från urban markanvändning (VISS 2020). 

Askeröfjorden 

Askeröfjorden på 18 km2 är belägen mellan kommunerna Orust, Stenungsund och Tjörn (Fig 
3). Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status, och en kemisk status som ej uppnår god. 
Den kemiska statusen uppnår ej god till följd av överskridna halter av antracen, tributyltenn 
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föreningar, kvicksilver och kvicksilverföreningar i recipienten till på grund av (Tabell 26) 
utsläpp av miljögifter från industrier marinor, hamnområden, varv, bensinstation samt 
brandövningsplats. Undantagna från kraven på kemiska ämnen som påverkar ytvattenstatusen 
är bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar som följer av tillförsel från 
atmosfärisk deposition (Tabell 26). De ekologiska kvalitetsfaktorer som bidrar till att 
vattenförekomsten inte uppnår god status är konnektivitet i kustvatten och vatten i 
övergångszonen, morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszonen, 
hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i övergångszon (VISS 2020).  

Tabell 26. Betydande påverkanskällor i anslutning till Askeröfjorden (VISS 2020). 
Punktkällor Diffusa källor Förändring av 

konnektivitet 
Förändring av 
hydrologisk regim 

Förändring av 
morfologiskt tillstånd  

Reningsverk Urban markanvändning Turism & 
rekreation 

Transport Sjöfart 

IED-industri Jordbruk Industri Industri Transport 
Förorenade 
områden 

Skogsbruk Sjöfart Turism & rekreation Industri 

 Transport & infrastruktur Transport  Turism & rekreation 
  Enskilda avlopp       
 Atmosfärisk deposition    
  Näringsämnesbelastnin

g 
      

 

Tabell 27. Totalbelastning av ton totalkväve och totalfosfor till Askeröfjorden per år (SMHI 2019). 
Total belastning Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 

Nettoutbyte med övriga vattenförekomster -10,434 -2,869 
Belastning från land 34,352 2,327 

Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten 24,105 1,750 
Atmosfärsdeposition på vattenytan 12,307 0,097 

Summa 60,331 1,305 

Vattenförekomsten har en betydande belastning av näringsämnen från land (Tabell 27), och är 
recipient för direktutsläpp från reningsverk, och industrier (Tabell 26). Direktutsläppen har en 
högre belastning på vattenförekomsten än den från atmosfärisk deposition. Vattenförekomsten 
har ett negativt vattenutbyte med omgivande vattenförekomster, vilket innebär att 
nettouttransporten av näringsämnen är större än tillförseln (Tabell 27). De främsta källorna till 
antropogen belastning (Tabell 28) när det kommer till kväve är jordbruk och urban 
markanvändning. Motsvarande belastning av kväve följer av jordbruk, urban markanvändning 
samt enskilda avlopp. 

Tabell 28. Antropogen belastning från land i form av halter per år i totalkväve och totalfosfor (SMHI 
2019). 
Belastningskälla Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Sjö & Vattendrag 0,214 0,000 
Skog & Hygge 2,774 -0,021 
Myr 0,011 0,000 
Jordbruk 9,349 0,975 
Övrigt 0,342 -0,083 
Urbant inkl. dagvatten 5,969 0,263 
Enskilda avlopp 2,879 0,243 
Avloppsreningsverk 0,000 0,000 
Industri 0,000 0,196 
Internbelastning 0,000 0,000 
Summa 21,538 1,573 
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Genomförda åtgärder kring vattenförekomsten är anläggandet av båtbottentvättar och 
latrintömningsstationer i hamnområden. Upprättandet av skyddszoner i jordbruksmark, 
vårplöjning, odling av fånggröda, vallodling i slättlandskap inom jordbruket för att minska 
näringsläckage, samt odling utan bekämpningsmedel. Pågående åtgärder är efterbehandlingen 
av miljögifter. Möjliga åtgärder att vidta är anpassade skyddszoner på åkermark, förbättrad 
dagvattenhantering, åtgärdande av enskilda avlopp till normal skyddsnivå för att minska 
näringsläckage, öppnande av vägbank för att förbättra den hydrologiska regimen, minska 
miljöpåverkan av båtliv, samt ytterligare efterbehandling av miljögifter. Generellt för Sverige 
är den primära källan till kvicksilver atmosfärisk deposition. Vid tillförsel från lokala källor 
krävs avhjälpande åtgärder inom snar framtid, eftersom återhämtning samtidigt tar tid. 
Detsamma gäller påbörjandet av åtgärder för att förbättra den hydrologiska regimen, för att 
kunna nå målet (VISS 2020). 

Hakefjorden 

Hakefjorden är en vattenförekomst på 76 km2 inom Tjörn, Stenungsund och Kungälvs 
kommun (Fig. 3). Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status, och en kemisk status som 
ej uppnår god. Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status till följd av hög 
näringsämnestillförsel från fjordsystemet innanför Orust och Tjörn, Nordre älv samt utsjön. 
Andra kvalitetsfaktorer som ej uppnår god status är konnektivitet i kustvatten och vatten i 
övergångszonen, förändring av hydrologisk regim, samt överskridande av godkänd halt för 
särskilt förorenande ämnen (Tabell 29). God kemisk ytvattenstatus uppnås inte till följd av att 
halterna av tributyltenn föreningar överskrids till följd av förorenade områden. Undantagna, 
från tidsfristen 2027, med mindre stränga krav är halterna av bromerad difenyleter, 
kvicksilver och kvicksilver föreningar (VISS 2020). 

Tabell 29. Betydande påverkanskällor i anslutning till Hakefjorden (VISS 2020). 
Punktkällor Diffusa källor Förändring av konnektivitet Förändring av hydrologisk 

regim 
Reningsverk Urban markanvändning Turism & rekreation Jordbruk 
Förorenade 
områden 

Jordbruk Sjöfart Sjöfart 

  Skogsbruk Transport Fiske & vattenbruk 
 Transport & infrastruktur Fiske & vattenbruk Transport 
  Enskilda avlopp   Turism & rekreation 
 Atmosfärisk deposition   
  Näringsämnesbelastning     

 
Tabell 30. Totalbelastning av ton totalkväve och totalfosfor till Hakefjorden per år (SMHI 2019). 

Total belastning Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Nettoutbyte med övriga vattenförekomster 73,123 -7,125 

Belastning från land 161,385 12,480 
Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten 9,119 0,108 

Atmosfärsdeposition på vattenytan 47,962 0,415 
Summa 291,590 5,878 

 

Kvävebelastningen på vattenförekomsten är betydligt högre från land (Tabell 30), till och med 
högre än nettoutbytet med omgivande vatten och den atmosfäriska depositionen tillsammans 
och båda är betydande. Fjorden är även recipient för direktutsläpp från reningsverk (Tabell 
29). De huvudsakliga källorna till antropogen näringsämnesbelastning (Tabell 31) är jordbruk, 
skog och hygge, enskilda avlopp samt urban markanvändning framförallt i form av dagvatten. 
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Tabell 31. Antropogen belastning från land till Hakefjorden i form av halter per år i totalkväve och 
totalfosfor (SMHI 2019). 
Belastningskälla Totalkväve [ton/år] Totalfosfor [ton/år] 
Sjö & Vattendrag 2,918 0,000 
Skog & Hygge 18,233 -0,082 
Myr 0,350 -0,001 
Jordbruk 43,516 7,090 
Övrigt 6,982 -0,180 
Urbant inkl. dagvatten 9,510 0,317 
Enskilda avlopp 11,079 0,971 
Avloppsreningsverk 5,155 0,068 
Industri 0,000 0,000 
Internbelastning 0,000 0,001 
Summa 97,742 8,184 

 
Genomförda åtgärder är anläggandet av båtbottentvättar, latrintömningsstationer, 
biotopvårdande åtgärder bäckar, efterbehandling av miljögifter, minskat kväveläckage med 
fånggröda, odling utan bekämpningsmedel, skyddszoner i jordbruksmark, vallodling i 
slättlandskapet, samt vårplöjning. Planerade åtgärder är ökad kväverening vid Höviksnäs 
avloppsreningsverk. Möjliga åtgärder är anläggande av latrintömningsstation, öppnande av 
vägbank, samt efterbehandling av miljögifter (VISS 2020). 

3.3. Åtgärdsbehov 

3.3.1.Intervjuer 

För att få in ett bredare perspektiv när det kommer till åtgärdsbehov som kommunen bör 
prioritera genomfördes intervjuer med ”8-fjordar” och Tjörns Naturskyddsförening. I en 
intervju över telefon med Niclas Åberg projektledare för ”8-fjordar” berättar han att de 
genomför projekt med medel från EU, HAV, vattenmyndigheterna, LONA och LOVA 
våtmarksarbete och fiskevård, samt från trafikverket. En av de viktigaste åtgärderna när det 
kommer till marina naturvårdsåtgärder börjar på land genom att etablera våtmarker för att 
hålla kvar vatten i vattendrag, för att på så sätt reducera risken för översvämningar och 
minska övergödningen. En annan viktig åtgärd är fiskevård när det kommer till stora rovfiskar 
så som havsöring, vilket förutom att det gynnar den marina miljön även gynnar friluftslivet 
och näringslivet. De är med i projekt av återetablering av ålgräs, men är inte drivande i det. 
Vilket de däremot är när det kommer till återetablering av blåmusselbankar i bland annat lilla 
Askeröområdet. De har även varit med och etablerat några allmänna bryggor för att undvika 
ankring i ålgräsängar, men det är mest andra som arbetat med det området.  

Intervju med Tjörns Naturskyddsförening gjordes över mail till Christina Torstenson som 
samlade ihop synpunkter och förslag på åtgärdsbehov från föreningens styrelse: 

 Skydd av ålgräs (från Per Undeland), 
 Lokalisering av ålgräsförekomster, som i sin tur hänger ihop med 

näringsämnestransporten från land till hav dvs. eutrofieringsproblematiken 
kopplat till div vattenburna exkrementhanteringssystem (vatten och avlopp 
- enskilt och kommunalt - naturvårdsåtgärd att möjliggöra återföring av 
exkrementer utan att de passerar ett kommunalt reningsverk?),  

 Markanvändningsfrågor som kopplar till näringsämnestransport dvs. 
våtmarker, brukningssystem etc. 
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 Småbåtsexpansionen - buller, avgaser, störningar men också 
småbåtshamnarna (och deras potentiella rumsliga överlappning med 
förekomst av ålgräs) och störningar i samband med dem - 
hastighetsbegränsningar till sjöss, andra störningar - vattenskidor, scooters, 

 Marina reservat (från Sverker Molander) 
 Snabba stora båtars påverkan på den marina miljön: bottnar, ljudpåverkan 

på vattenlevande djur/växter mm, påverkan på fåglar vid och efter 
häckning (stora vågor), påverkan av avgaser under vattnet, stora båtar = 
mycket bensin. 

 Miljögifter: Ta fram lösning på enkla rengöringsmetoder för båtbottnar av 
typen biltvättar fast undertill. Detta skull kunna möjliggöra giftfria 
bottenfärger. Förekommer på ostkusten. 

 Övergödning: Ta fram förslag på hur man enkelt ska kunna tömma sin 
toalett iland utefter vår kust, förbjud tömning i havet utanför 2 sjömils 
gränsen. Möjligheten att installera mulltoa i båtarna i stf vattenspolande 
toa till tank. (från Mats Sjöberg) 

 
Gemensamt för svaren i intervjuerna är behovet av att minska övergödningsproblematiken 
(eutrofiering), motverka båtlivets negativa påverkan, samt verka för ett utökat skydd av 
ålgräsförekomster.  
 
3.3.2. Eutrofiering 

En ökad befolkningsmängd kring kustområden, förändring av jordbruk och skogsbruk har 
medfört större utsläpp av näringsämnen, framförallt kväve och fosfor, till kustvattnen 
(Moksnes mfl. 2016). De främsta källorna till övergödningen är utsläpp från markanvändning, 
framförallt jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp. Markanvändningen står för en 
majoritet av näringsämnestransporten till havet. Slåtter- och betesvallar upptar 56 % av 
åkermarken i Bohuslän, och är ofta belägna nära havet eller vattendrag, vilket resulterat i att 
kväve- och fosforretentionen är väldigt liten. Det finns många åkrar i Bohuslän som läcker 
stora mängder fosfor till följd av upplagring efter tidigare överoptimerad gödsling 
(Erlandsson m.fl. 2009b).  

Åtgärder för kväveläckaget inom jordbruket är att undvika överoptimerad kvävegödsling, 
förbjuda spridning av stallgödsel till säd och slåttervall under vissa perioder, prioritera 
tillsynen av stallgödselhantering och öka kraven på icke tillståndspliktiga jordbruk i känsliga 
områden, täckning av gödselvårdsanläggningar, ändrad bearbetning av jordarna, samt krav på 
typ av odling beroende på årstid och därmed utlakning. Åtgärder inriktade på att minska 
fosforutsläpp är att anpassa gödslingsstrategi, obligatorisk gräsbevuxen skyddszon på 6 meter 
längs eller framförallt i vinkel till alla vattendrag och sjöar, sedimentationsfällor i diken och 
vattendrag som gränsar till åkermark, och kartläggning av riskområden för åkermarker med 
hög transportpotential för fosfor och begränsa källor- och transportfaktorer (Erlandsson mfl. 
2009b).  

Reningsverken är källor till framförallt utsläpp av kväve. Tjörn har två kommunala 
reningsverk, men eftersom de överskrider en reningskapacitet på 200 personekvivalenter är 
kommunen inte tillsynsansvarig myndighet. För att reducera kvävetillförsel från 
reningsverken krävs kompletterande kväverening, vilket redan är en planerad åtgärd. 
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Påverkan från enskilda avlopp är relativt stor i de känsliga grundområdena till följd av den 
dåliga omsättningen trots att utsläppen egentligen inte är så stora (Erlandsson mfl. 2009b). 
Arbetet med små avlopp på Tjörn har gått betydligt långsammare än i grannkommunernas 
(Andersson 2011). Inventeringen av de enskilda avloppen i känsliga områden bör därmed 
ökas, och de sämsta förbättras. Liksom i Olsby kan saneringsåtgärder genomföras och 
gemensamma avloppslösningar förespråkas. Enbart hårdare krav på enskilda avlopp har 
bevisats leda till en avsevärd reducering av dess näringsämnestillförsel (Erlandsson mfl. 
2009b). Enligt Havs- och vattenmyndigheten krävs att kommunerna utökar tillsynen på små 
avlopp och fastställer områden med krav på hög skyddsnivå, det vill säga minst 90 % 
fosforrening och 50 % kväverening, för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas 
(Vattenmyndigheterna 2020). 

Ett annat alternativ är kretsloppsanpassade små avlopp, där så kallat folkgödsel återförs till 
jordbruket. Kretsloppsalternativet är framförallt intressant i så kallade omvandlingsområden 
där äldre fritidshusområden omvandlas till permanent boenden. Dels för att få andra lösningar 
lever upp till utsläppskraven, samt för att det inte kräver allt för stora investeringar för 
enskilda fastighetsägare. Det innebär inga hälsoproblem för människan, utan främst för 
ekosystemet som helhet, och förutsätter krav på hygienisering och kvalitetssäkring. 
Tungmetallhalterna i folkgödsel är lägre än i stallgödsel, och medicinska hormoner bryts ner 
betydligt bättre i mark än i vatten. Det har tidigare genomförts projekt med förstudier och 
kunskapssammanställning för kretsloppsanpassade små avlopp, i 8-fjordar-området, som 
delfinansierats av LOVA-bidrag. Kommunen har tidigare främst valt att satsa på utbyggnad 
av det kommunala VA-nätet (Andersson 2011). 

Urban markanvändning inklusive dagvatten är också en betydande källa till antropogen 
näringsämnesbelastning till vattenförekomsten. Halsefjorden, Marstrandsfjorden, Skärhamn 
och Klädesholmenområdet är i stort behov av utsläppsbehandlande åtgärder relaterade till 
urban markanvändning. Dagvatten avleds ofta orenat till sjöar och vattendrag, eller 
tillsammans med övriga avloppsvattnet vilket vid stora regnförekomster riskerar att 
överbelasta systemet. Inför en framtid med förväntat ökade regnförekomster ökar risken för 
överbelastning till följd av inläckage av grundvatten, vilket kan öka problematiken med 
utsläpp av fosfor, föroreningar, prioriterade samt särskilt förorenande ämnen. Separerade 
spill- och dagvattenledningar kan minska sårbarheten i systemen och skulle dessutom 
medföra en effektivare rening. Den effektivaste metoden att skilja dagvatten från ett 
kombinerat system är att separera det i skilda dag- och spillvattenledningar. För att sedan 
hantera det ekologiskt genom att leda det till öppna diken, fördröja det i öppna bassänger, låta 
det infiltreras i marken, våtmarker eller till dagvattenkassetter. Andra åtgärder är att omforma 
befintliga grönytor till att fördröja mer dagvatten i bostadsområden (Beijar 2013) eller att 
installera ytterligare reningssystem i form av exempelvis biofilter. Ett separerat system har 
visat sig kunna reducera översvämningar med 95 % (Bergenstråle 2019). Skogsbruk är också 
en betydande påverkanskälla till vissa vattenförekomster. Skogen är likt ålgräs en kvävefälla 
om än mindre effektiv. Hyggesbruk leder därför till läckage omfattande omkring 1,5 % kväve 
och 0,03 % fosfor av den totala tillförseln från marken (Erlandsson mfl. 2009a). 

Den höga avrinningsmängden från land, vilken riskerar att öka i takt med 
klimatförändringarna, förutsätter en ökning av vattnets uppehållstid i naturen. Åtgärder för att 
reducera tillförseln av kväve och fosfor är anläggande av våtmarker och reglerbar dränering 
(Erlandsson mfl. 2009b). För effektivaste närsaltsreducering bör våtmarker och dammar 
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anläggas i anslutning till vattendrag med höga närsaltsnivåer. Våtmarker bör framförallt 
anläggas i de mest jordbruksintensiva områdena för att få störst effekt (Erlandsson mfl. 
2009a). I Bohuslän är det dock svårt att anlägga just stora våtmarker med avseende på 
landskapet, varför mindre anläggningar så som ”fangedammer”, djupgrävda dammar med 
sedimentering, är mer fördelaktiga. Genom hydromorfologiska åtgärder kan vattendrags 
naturliga reningseffekt återskapas eller förstärkas vilket skulle minska transporten av 
näringsämnen. I vissa områden med en stor andel tätort i avrinningsområdet krävs även rening 
av dagvatten (Erlandsson mfl. 2009b).  

En indikator på övergödning är utbredningen av snabbväxande makroalger i grunda vikar. 
Askeröfjorden ingår inte bland de mest belastade områdena, men påverkas av kväve- och 
fosforutsläpp från Stenungsunds industrier och reningsverk, och har därför en hög frekvens av 
snabbväxande alger. En mycket liten del av dess näring bidrar till utsjön, men det mesta 
bidrar till kustvattnet Askeröfjorden som gränsar till de känsliga områdena Stigfjorden och 
Kalvöfjorden. Hakefjord har tidvis visat tecken på ökad förekomst av snabbväxande alger. 
Fintrådiga alger förekommer även allmänt på grunda bottnar i Stigfjordens naturvårdsområde 
mellan Toröd och Kölered, i Höviksnäsviken, och i sundet mellan Mjörn och Tjörn 
(Erlandsson mfl. 2009b).  

3.3.3. Småbåtsexpansionen 

Båttrafiken ökar på bekostnad av utbredningen av djur- och växtarter. Av Västerhavets 
vågskyddade grunda kustområden har 39 % bottenförhållanden och 55 % strömförhållanden 
bedömts vara negativt påverkade, och är därmed ett av de värst drabbade områdena till följd 
av exploatering. I Västra Götaland har det uppskattats att 2350 hektar vågskyddade grunda 
bottnar är negativt påverkade av bryggor och fritidsbåtar, vilket motsvarar 28 % av länets 
vågskyddade miljöer. Västra Götaland anses därmed efter Stockholm vara en av de mest 
exploaterade regionerna i Sverige. Varför bristen på ostörda grundområden kan motivera till 
kraftfulla förvaltningsåtgärder gentemot den omfattande exploateringen i känsliga 
kustområden (Moksnes mfl. 2019). 

Enligt en undersökning gjord av Ramböll 2014 finns ett stort antal privata enskilda bryggor 
som sammanlagt hyser fler båtplatser än de kommunala anläggningarna på Tjörn. Flest 
bryggor finns vid Hövik, Rönnäng/Bleket/Klädesholmen, på och innanför Härön (Ramböll 
Sverige AB 2014). Tjörn hade 2018 runt 5000 båtplatser, varav de flesta ägs av ekonomiska 
föreningar (Ramböll Sverige AB 2018). Figur 4 visar förekomsten av bryggor, hamnar och 
marinor kring Tjörn (Törnqvist & Engdahl 2010). 
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Figur 4. Bryggor, hamnar och marinor på Tjörn. Den lilla kartan är Hamneskär, vilken inte omfattas av 
den stora kartan, som även den är exploaterad av bryggor.  

Vågskyddade mjukbottnar är, förutom optimala områden för bryggor och småbåtshamnar, 
mycket känsliga och essentiella ekosystem som med sina kärlväxter och kransalger verkar 
som högproduktiva yngelkammare för olika fiskarter och kräftdjur. Dessa förser oss med flera 
ekosystemtjänster, däribland ökad biologisk mångfald, produktion av kommersiella fiskarter, 
samt minskade klimateffekter och övergödning. Negativa effekter från båtlivet är olika typer 
av miljöpåverkan från fysiska strukturer och aktiviteter som bland annat resulterar i skador 
och förlust av bottenmiljöer, förändring av strömförhållanden, långvarig försämring av 
miljöförhållanden genom uppgrumling och erosion av sediment, utsläpp av giftiga ämnen och 
föroreningar från bland annat båtbottenfärger och motorer, undervattensbuller samt 
nedskräpning (Moksnes mfl. 2019).  

Det ligger inom kommunens ansvarsområde att förfoga över strandskyddet. Detta är en 
förbudslagstiftning, som kommunen har rätt att upphäva i detaljplaner, men även att utöka till 
300 meter i särskilt känsliga områden (Naturskyddsföreningen 2019). Det skyddar mot bland 
annat mot klimatförändringar, och att byggnationer för nära vattenlinjen drabbas av 
översvämningar och ras med mera. Kommunen har även operativt tillsynsansvar för 
anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, eller sådan miljöfarlig verksamhet som inte kräver 
tillstånd eller anmälning, däribland fritidsbåtsmarinor (19 och 29§§ miljötillsynsförordningen 
2011:13). De är därmed ansvariga för att bedöma graden i huruvida fritidsbåtshamnar 
efterlever miljöbalkens krav gällande bland annat hänsyn och egenkontroll. De kan utifrån 
sina bedömningar bland annat föreskriva om krav på hänsynstagande, anläggande av 
reningsanläggning med föreskrivna skyddsåtgärder och försiktighetsmått (Koroschetz mfl. 
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2020). Många av de aktiviteter som sker kring en fritidsbåtshamn sträcker sig dock utanför 
kommunens ansvarsområde.  

Det är svårt för hamnägare att direkt påverka fritidsbåtanvändningen. De kan bland annat 
påverka fritidsbåtsanvändare genom informationsspridning i form av upplysning gällande 
negativa effekter på miljön, uppmuntran av metoder och beteenden som minskar 
miljöpåverkan, samt uppmaningar. De kan även informera om känsliga områden och 
miljöskador som följer av hastighetsöverskridningar, svall med mera eftersom det är svårt för 
fritisbåtshamnar att kontrollera sådant. Fritidsbåtshamnar är inte i första hand ansvariga för att 
båtar håller hastighetsbegränsningar. De kan för att uppfylla hänsynsreglerna däremot avtala 
om exempelvis hastighetsbegränsningar och ankring inom specifika områden med båtägare 
som nyttjar hamnen (Koroschetz mfl. 2020).  

När det kommer till hastighetsbegränsningar och ankringsförbud är det Länsstyrelsen som 
efter samråd med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten 
föreskriver om fartbegränsning, ankringsförbud, rätten att utnyttja vattenområden för viss typ 
av aktivitet. De har även möjlighet att föreskriva om begränsningar och förbud gällande 
fartygstrafik i vattenområden om det krävs ur miljösynpunkt, av andra säkerhetsskäl, eller för 
att skydda fisket eller anläggningar för vattenbruk (2 kap. 2§ Sjötrafikförordningen 
1986:300). Enligt Artskyddsförordningen är det förbjudet att störa vilda fåglar under deras 
häckningsperiod (4§ Artskyddsförordningen 2007:845). Det hör bland annat till 
Länsstyrelsens och kommunens ansvarar att känna till och tillämpa bestämmelserna i 
artskyddsförordningen inom sina ansvarsområden. Det hör också till deras ansvar att se till att 
allmänheten och verksamhetsutövare har fått den information som krävs för att undvika 
lagbrott i form av att exempelvis störa häckande fåglar (Naturvårdsverket 2009). 
Djurskyddsområden ska vara redovisade i vanliga sjökort, samt vara utmärkta med skyltar på 
stränder och eventuellt även bojar.  

Det är Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet och som ansvarar över 
avfallshanteringsplanen, och det avfall som uppkommer under brukandet av fritidsbåtar enligt 
SJÖFS 2001:13. Tillsynsansvaret över mottagningsanordningar för toalettavfall ligger därmed 
på Transportstyrelsen (Transportstyrelsen 2012). Det är av stor vikt att fritisbåtshamnar 
tillhandahåller väl placerade, miljöanpassade och lättanvända mottagningar för fritidsbåtars 
avlopp i hamnområden för att undvika utsläpp av exkrementer tillsammans med toaletter för 
besökare på land. Tömningsstationer utgör dock en stor ekonomisk investering, för vilken det 
inte längre går att få LOVA-bidrag (Koroschetz mfl. 2020). I Figur 5 syns fördelningen av 
båtbottentvättar och tömningsstationer för båtlatriner på Tjörn.  

Ett viktigt ansvar för kommunen är att informera och utbilda hamnägare, båtägare och 
personal avseende deras påverkan. De kan bland annat informera om hur spolplattor ska 
användas och underhållas för att minimera utsläpp, om avloppstömningsanordningar, vilka 
produkter som klassas som farligt avfall, miljöpåverkan av hastighetsöverskridningar samt 
svall. Tillsammans med utövande av regelbundna kontroller över båtverksamheternas rutiner 
kan miljöpåverkan reduceras avsevärt. Det är något som kommunerna skulle kunna göra 
genom föredrag och informationskampanjer. Fritisbåtshamnar som ägs av föreningar, är en 
ideell förening, eller ägs av kommunen kan ansöka om LOVA-bidrag för åtgärder som 
minskar spridning av miljöfarliga ämnen, köp av borsttvätt, byggnation av ramper, blästring 
av båtskrov, informationsspridning med mera (Havs- och Vattenmyndigheten 2018). 
Kommuner kan dessutom samarbeta med fritidsbåtshamnar genom att exempelvis märka ut 
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känsliga vikar, som i största möjliga mån bör skyddas från motorbåtstrafik, genom 
informationstavlor och blad samt skyltar (Koroschetz mfl. 2020).  

 
Figur 5. Antalet bottentvättar och latrintömningsstationer för båtar. 

För att minska miljöpåverkan från giftiga ämnen och föroreningar från hamnverksamheter är 
väl fungerande reningssystem, infrastruktur för uppsamling av färgflagor, skyddsbarriärer för 
att minimera spridning av partiklar utanför borsttvätten eller spolplattan, samt miljöstationer 
för farligt avfall så som båtbottenfärger och motorolja förutsättningar i varje fritidsbåtshamn. 
Kommunal tillsyn av reningssystemen och vattenprovtagning är något som bör ske 
kontinuerligt. Kommunen kan även etablera samarbeten med hamnar som inte har en 
tillgänglig borsttvätt i närheten genom att exempelvis investera i en mobil tvättanläggning 
som hyrs ut till båtklubbar (Koroschetz mfl. 2020). Enligt riktlinjer från Havs- och 
Vattenmyndigheten bör fritidsbåtshamnar erbjuda lösningar för båtbottentvättning, borsttvätt 
bör endast tillåtas för båtar som av kommunen bedömts vara giftfria, efterfrågan av 
redovisning av verksamhetsutövarens kontroller och åtgärder bör efterfrågas av kommunen 
varje år (Sjöberg 2012). Riktlinjer är inte juridiskt bindande, och det kan finnas mer effektiva 
lösningar lokalt för att minska miljöpåverkan och användningen av biocidfärger (Koroschetz 
mfl. 2020).  

Fritidsbåtar används i genomsnitt 16 dagar per säsong mellan maj och september (Lagerqvist 
& Andersson 2016), vilket medför att de resten av tiden ligger förtöjda och ockuperar bryggor 
och stora vattenområden, samtidigt som de slits av väder och vind, och läcker ut miljögifter. 
Vid ökad landförvaring skulle behovet av stora grundområden och bryggor minska, samt att 
det ökar möjligheterna att placera fritidsbåtshamnar i mindre känsliga mer exponerade 
miljöer. Landförvaring minskar även risken för slitage och skador till följd av exempelvis hårt 
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väder, vilket i sin tur minskar behovet av reparation och leder till ökad livslängd, samt 
reducerar risken för utsläpp av föroreningar och giftiga ämnen (Koroschetz mfl. 2020). Det 
hade exempelvis lett till att behovet av kopparbaserad färg minskat i förmån för mer 
miljövänliga alternativ.  

På en allt mer begränsad yta för båtförvaring och ett akut behov av att skydda den känsliga 
bottenmiljön krävs innovativa lösningar för att skapa ett hållbart båtliv. Båtförvaringen 
behöver öka på land för att minska behovet av bryggor, samt minska miljöpåverkan från 
giftiga båtbottenfärger (Moksnes mfl. 2019). Alternativ är att nyttja utrymmen på flera sätt 
beroende på årstid så som magasin som vinterförvaring av båtar, och som affärslokaler för 
mindre verksamheter sommartid. Sommartid kan ytor för båtuppställning vintertid nyttjas till 
husbilar. Etablering av båtförvaring i anslutning till industriområden och trafikstråk för 
båtförvaring är en möjlighet för den som exempelvis saknar hamnplats (Ramböll 2018). Det 
krävs dessutom kraftfullare förvaltningsåtgärder så som strängare och mer restriktiva 
strandskyddsdispenser, identifiering av sårbara kustmiljöer och avstyrande av exploatering 
och båttrafik i sådana områden (Moksnes mfl. 2019). 

3.3.4. Ålgräs 

Cirka en tredjedel av Sveriges rödlistade arter är knutna till strand- och vattenmiljöer 
(Naturskyddsföreningen 2019). Kustexploatering ökar fragmenteringen av livsmiljöer, ändrar 
artsammansättningen, spridningsförmåga och flödesdynamik. Vilka är faktorer som förändrar 
miljöns lämplighet för sjögräsutbredning (Moksnes mfl. 2016). Exploatering sker ofta i 
grunda områden som är skyddade från vågexponering, eftersom etablering av bryggor och 
småbåtshamnar utanför skyddade miljöer är mer tekniskt krävande och dyrare (Ramböll 
2014), vilket drabbar ålgräset extra hårt eftersom det är just i dessa skyddade miljöer som 
livsvillkoren är optimala för arten (Moksnes mfl. 2016).  

Grunda havsområden med ålgräsängar är en kommunal ansvarsnaturtyp i Tjörns kommun 
(Egriell mfl. 2008). I Figur 6 visas förekomsten av ålgräs kring Tjörn baserat på 
Länsstyrelsens värdetrakter och satellitsbildanalys, samt inrapporterade fynd från 
artdatabanken. Den sammanlagda effekten av båtlivet på grunda kustmiljöer är betydande, då 
antalet hamnar, bryggor och båtar har omfattande kumulativ effekt på den marina miljön. 
Enligt en studie från Västra Götaland återfanns 96 % av alla bryggor över grunda 
mjukbottnar. Varav effekten av skuggningen från bryggorna beräknades ha negativ effekt på 
480 hektar ålgräs (Eriander mfl. 2017). I Figur 7 tydliggörs hur stor andel ålgräsförekomster 
som överlappas av bryggor, hamnar, och marinor kring Tjörn. 

Ålgräsförekomster finns i Halsefjorden, Stigfjorden, Sundsby, och Breviks kile-Toftenäs 
(VISS 2020). Ålgräsängar är prioriterade bevarandevärden i Halsefjorden och Stigfjorden 
(Länsstyrelsen Västra Götalands Län 2005, 2018, 2019). I Figur 8 syns de ålgräsförekomster 
som omfattas eller inte omfattas av de skyddade områdena i kommunen. I Figur 9 framgår det 
att flera oskyddade förekomster överlappas av bryggor, men även i de skyddade områdena.  
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Figur 6. Sammanställning av ålgräsförekomster baserat på Länsstyrelsens värdetrakter och 
satellitbildsanalys, samt inrapporterade förekomster från artdatabanken. 

 
Figur 7. Karta över bryggor, hamnar och marinors överlappning med ålgräsförekomster.  
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Ålgräs förekommer på västkusten i grunda leriga och sandiga sediment på mellan en till fyra 
meters djup. De kan uppta områden från några kvadratmeter till flera hundra hektar. I 
Skagerrak dominerar ålgräset i skyddade vikar (Havs- och Vattenmyndigheten 2016b). 
Ålgräset är en ekosystemingenjör som påverkar den fysiska, kemiska så väl som biologiska 
miljön där den växer (Moksnes mfl. 2016,). Det stabiliserar bottensedimenten, dämpar vågor 
och strömmar, motverkar stranderosion, gör vattnet klarare, tar upp näringsämnen i vattnet 
och minskar därmed effekten av övergödning.  

Primärproduktionen är hög i ålgräsängar, eftersom de verkar som ytor att växa på för bland 
annat kisel och mikroalger som betas av en mängd små ryggradslösa djur (Havs- och 
Vattenmyndigheten 2016, Naturskyddsföreningen 2020). En frisk ålgräsäng har ofta hög 
biologisk mångfald och verkar som hem åt en mängd arter av marina växter och djur, och 
utgör en optimal yngel- och uppväxtkammare (Naturskyddsföreningen 2020). De 
värdefullaste ekosystemtjänster som ålgräsängar medför är produktion av kommersiella 
fiskarter samt upptag och långtidsförvaring av kol och kväve. Enligt studier i Bohuslän var 
den biologiska mångfalden av fisk 32 % högre, och antalet juvenila fiskarter upp till 138 
gånger högre i ålgräsängar jämfört med vegetationsfria bottnar. Sjögräsängar skattas kunna 
binda kol med en hastighet omkring 1,7 ton per hektar och år, vilket är betydligt högre än den 
motsvarande förmågan i skogsmiljöer på land. Det kan även ta upp och lagra minst 12 kg 
kväve per hektar och år i sedimentet. Ålgräsängar utgör därför viktiga kol och 
näringsämnessänkor, och kan därmed bidra till att minska klimatförändringarna (Moksnes 
mfl. 2016, Naturskyddsföreningen 2020).  

 
Figur 8. Karta över ålgräsförekomster som omfattas eller inte omfattas av skyddade områden. 
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Figur 9. Karta över skyddade områden, ålgräsförekomster och bryggor och hur de överlappar 
varandra. 

Ålgräset är en globalt hotad biotop, som i Bohuslän minskat med 60 % sedan 1980-talet 
(Havs- och Vattenmyndigheten 2016). 2017 konstaterades att förlusten av ålgräs sedan 1980-
talet är cirka 12500 hektar, vilket motsvarar en yta nästan lika stor som Tjörn (Ramböll 2018). 
Förlusten förväntas globalt accelerera exponentiellt med befolkningstillväxten i kustområden 
om inte åtgärder vidtas snarast. Den sammanlagda småskaliga exploateringen av Västra 
Götalands kustmiljöer har resulterat i att över 7 % av allt ålgräs påverkats negativt. Den 
skattas ha orsakat förlust av nästan 60 hektar, samt minskat täckningsgraden med 50 % för 
420 hektar ålgräs. De historiska förlusterna av ålgräs sedan 1990 längs den Bohuslänska 
kusten har grovt skattats till förlorade ekosystemtjänster för mellan 4 och 21 miljarder kronor. 
Vilket bland annat innefattar en minskning av produktion av torsk med cirka 8000 ton, samt 
att omkring 6000 ton lagrat kväve frisatts i kustekosystemen (Moksnes mfl. 2016). 
Vattenkvaliteten har förbättrats sedan 1990-talet i Västerhavet, men ingen naturlig 
återhämtning av ålgräs har skett (Moksnes 2020). 

I Västerhavet anses övergödning och överfiske vara de främsta orsakerna till förlust av ålgräs 
(Havs- och Vattenmyndigheten 2016), följt av kustexploatering och båtaktivitet i form av 
bryggor, hamnar, muddrade farleder, ankring (Naturskyddsföreningen 2020), dumpning av 
muddermassor, landavrinning och klimatförändringar. Ålgräset är anpassat till att leva i 
relativt näringsfattiga miljöer, och har höga krav på ljustillgång. Därför är det extra känsliga 
för skuggning, grumling och ökad sedimentation som följer av bland annat övergödning, 
landavrinning, muddring, fiskodlingar och båtaktivitet (Moksnes mfl. 2016). Övergödning gör 
vattnet grumligare och begränsar ljusinflödet till fördel för de snabbväxande fintrådiga alger 
som växer på ålgräset (Havs- och Vattenmyndigheten 2016). Överfisket av stora rovfiskar har 



 

39 

 

orsakat en trofisk kedjereaktion genom att ändra ekosystemets balans genom fler småfiskar 
som ökat trycket på algbetande djur, som minskar i antal, vilket i sin tur ger de fintrådiga 
algerna förutsättning att breda ut sig och bidra till vegetationsförändringarna vid kusten. 
Åtgärder mot detta är att minska näringsämnesutsläpp samt att återfå friska bestånd av stora 
rovfiskar (Moksnes mfl. 2016, Havs- och Vattenmyndigheten 2016, Naturskyddsföreningen 
2020).  

I Figur 10 tydliggörs att så gott som hela kusten kring Tjörn är exploaterad på olika vis 
(Engdahl, mfl. 2013), och så gott som varje vik är exploaterad av bryggor (Fig. 11) (Törnqvist 
& Engdahl 2010). Strandskyddet är till för att bevara och skydda orörda stränder till fördel för 
allemansrätten samt växter- och djur, vilket Sverige är unikt för (Naturskyddsföreningen 
2019). Den höga exploateringen av den svenska kusten och dess strandzon tyder på att 
kommuner inte varit tillräckligt restriktiva när det kommer till bland annat 
strandskyddsdispenser för småskalig exploatering i form av anläggande av bryggor, 
småbåtshamnar och marinor samt utbyggnad av dem (Fig. 4, 10, 11). Till följd av ett svagt 
rättsligt skydd fortsätter exploatering och annan skada att åsamkas ålgräs, även i skyddade 
områden i Sverige (Figur 9). Vilket strider mot vatten- och havsmiljödirektivens krav 
gällande att uppnå och bibehålla en god ekologisk miljö. För att minska de förödande 
effekterna av kustexploatering på ålgräs krävs ett ökat rättsligt skydd för ålgräsängar och 
deras livsmiljö tillsammans med en strängare tillämpning av strandskyddet (Moksnes mfl. 
2016). 

 
Figur 10. Exploatering inom 100 meter från strandzonen.  
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Figur 11. Fördelning av bryggor kring Tjörn.  

Erkännandet av ålgräsets rättsliga skyddsvärde finns i så väl svensk lag som i internationella 
överenskommelser. Enligt internationell överenskommelser och flera EU-direktiv förpliktigas 
Sverige att övervaka, skydda och bevara ålgräsförekomster. EU:s ramdirektiv för vatten, 
havsmiljödirektivet, art- och habitatdirektivet, miljökvalitetsmålet “Hav i balans samt levande 
kust och skärgård” är några av de internationella och nationella förbindelser som ställer krav 
på att minska påverkan och belastning på kust- och havsmiljön, att uppnå god miljöstatus, 
gynnsam bevarandestatus samt att undvika ytterligare försämring av miljön. I många länder 
används ålgräs som en miljöindikator för ekologisk status i enlighet med EU:s ramdirektiv för 
vatten. Skyddet av ålgräs regleras även enligt havsmiljökonventionerna OSPAR och 
HELCOM. I miljöbalken finns generella regler som kan appliceras på ålgräsförekomster 
framförallt de allmänna hänsynsreglerna i kap 2, samt bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden kap 3 och 4. I miljöbalken finns flera former av områdesskydd som 
kan användas för att skydda ålgräsängar. Däribland nationalpark, naturreservat, Natura 2000-
område, biotopskyddsområde samt strandskydd. Kommunerna kan bilda naturreservat och 
biotopskyddsområden samt tillämpa strandskyddsbestämmelser (Moksnes mfl. 2016, Havs- 
och Vattenmyndigheten 2016b). 

Det finns vedertagna metoder för att restaurera ålgräshabitat, men det medför inga garantier 
för att lyckas, är mycket dyrt och tidskrävande, samt att det inte längre alltid är möjligt i 
områden där ålgräs tidigare förekommit. Därför är det av stor vikt att skydda återstående 
ålgräsförekomster från mänskliga störningar genom att upptäcka och åtgärda påverkan innan 
förlust sker genom god planering samt avhjälpande och mildrande av negativa effekter 
(Moksnes mfl. 2016, Havs- och Vattenmyndigheten 2016). Under 2011 startades ett projekt i 
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samarbete mellan bland annat 8-fjordar och Göteborgs universitet för utplantering av ålgräs 
vid bland annat Lilla Askerön (8-fjordar 2019). Vilket bidrog till positiv tillväxt av ålgräs, och 
projektet har därefter drivits vidare av Göteborgs universitet i samarbeten med EU, 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Havs- och Vattenmyndigheten, DHI, och ZORRO (Moksnes 
2020).  

Ålgräs är en god indikator för statusen på ett ekosystem, där en god utbredning indikerar på 
friska fungerande system. Förlusten av stora sammanhängande ålgräsområden medför ur 
ekologisk synvinkel större förlust än den faktiska arealen av biotopen. Mindre 
osammanhängande områden av ålgräs utgör viktiga ekologiska refuger i annars påverkade 
områden, och är därför även de bevarandevärda (Ramböll 2014). Utpekandet av biotopskydd, 
7 kap. 11§ MB, och förordningen (1998:1252) om områdesskydd ger ett direkt skydd för 
ålgräs. Det ger dock inte ett heltäckande skydd, eftersom skadliga verksamheter och åtgärder 
enbart kan förbjudas inom det skyddade området. Tillsammans med en striktare tillämpning 
av miljöbalken kan det ge ett fullgott skydd. Enligt Havs och vattenmyndighetens rapport från 
2016 är behovet av biotopskyddsområden i Södra Bohuslän, där stora förluster av ålgräs skett 
och fortfarande sker, angeläget för att undvika och minimera vidare förluster (Moksnes mfl. 
2016). 

3.3.5. Utsläpp av förorenande ämnen 

Utsläppen av tungmetaller, miljögifter och föroreningar är i det stora hela inte ett så 
vedertaget lokalt problem. Den främsta källan till överskridandet av föroreningsämnen är 
atmosfärisk deposition av långväga luftburna föroreningar. Andra föroreningskällor som 
orsakat överskridande av godkända halter är industrier och verksamheter i bland annat 
Malagahamnen, Skärhamns hamn, Gunnersvikens båtvarv och småbåtshamn, samt 
Skärhamns slip och mekaniska verkstad. Även båtverksamhet utgör föroreningskällor i form 
av bland annat färjeläge, hamnområden och marinor, småbåtshamnar, varv, 
vinteruppställningar, båt och traktorservice, motorservice. 

Tributyltenn föreningar överskrids i alla vattenförekomster förutom i Hjärteröfjorden och 
Klädesholmenområdet och bidrar till att vattenförekomsterna inte uppnår god status, bland 
annat till följd av tillförsel av betydande mängd föroreningar från hamnområde, färjeläge, båt 
och traktorservice. I Askeröfjorden överskrids godkänd nivå för kvicksilver till följd av 
utsläpp från lokala källor. I Hake fjord, Askeröfjorden, och Halsefjorden överskrids 
gränsvärdet för godkända halter av koppar till följd av utsläpp från transport, infrastruktur, 
urban markanvändning och förorenade områden (VISS 2020).  

Utsläppen av koppar härrör främst från transport och infrastruktur. Överskridandet av halterna 
beror förmodligen till stor del av att koppar är en komponent i båtbottenfärger, vilket bidragit 
till att 85 % av alla klassade kustvattenförekomster i Sverige överstiger gränsvärdet (Moksnes 
mfl. 2019). Koppar i höga halter kan störa fiskens fortplantning, samt hämma tillväxten av 
tång, alger och musslor (Havet.nu 2019). Tributyltenn föreningar användes sedan 60-talet i 
båtbottenfärger, och har varit förbjudet sedan 1989 för småbåtar eftersom det förgiftar 
vattenlivet, framförallt snäckor och musslor, men återfinns fortfarande i sediment och 
organismer. Det kan vara skadligt redan i mycket små halter. Trots förbud är det fortfarande 
höga mätvärden i småbåtshamnar, vilket kan tyda på att färgerna fortfarande används eller 
kommer från äldre underliggande färglager (Havet.nu 2019).  
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4. Diskussion 

4.1. Åtgärdsförslag med relevans för LONA och LOVA 

Statusen på vattenförekomsterna har under hittills gångna förvaltningscykler om tre inte 
nämnvärt förändrats (Sveriges miljömål 2020, VISS 2020). Endast två av tio 
vattenförekomster kring Tjörn uppfyller god ekologisk status, och ingen uppnår god kemisk 
status. I enlighet med Weser-domen måste mängden föroreningar minskas om en 
vattenförekomst inte uppfyller kraven för god status. Vilket bland annat rättfärdigar att 
föreskriva strängare utsläppsreducerande krav än vad som annars vore fallet (Havs- och 
vattenmyndigheten 2016a). Det återstår nu en förvaltningscykel, om sex år, för att uppnå god 
ytvattenstatus i samtliga vattenförekomster. 

För att bidra till miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” kan kommuner; 
upprätta marina skyddsområden, pröva och tillsyna strandskyddsärenden, tillhandahålla 
miljöstationer och båtbottentvättar i anslutning till fritidsbåtshamnar, utveckla översiktsplaner 
för havsområden, integrera ekosystemtjänstperspektivet i kommunens plan- och 
beslutsprocess, samt sätta in förebyggande åtgärder mot skräp som riskerar att hamna i den 
marina miljön (Sveriges miljömål 2017a). I relation till miljömålet “Ingen övergödning” kan 
kommuner; pröva och tillsyna verksamheter som bidrar till näringsämnesbelastning till havet, 
minimera näringsutsläppen från kommunala reningsverk, små avlopp och dagvatten, upprätta 
långsiktiga VA-planer, samt erbjuda latrintömningssystem för fritidsbåtar i hamnar (Sveriges 
miljömål 2017b). Saker kommuner kan göra i relation till miljömålet “Giftfri miljö”; Upprätta 
kommunal kemikaliehandlingsplan, informationsspridning, erbjuda säker hantering och 
tillgång till uppsamlingsplatser av miljöfarliga ämnen, samt inventera kommunens 
kemikalieanvändning (Sveriges miljömål 2017c). 

LONA-projekt skall bidra till att (1) uppnå miljökvalitetsmålen relaterade till naturvård, 
beröra värdekärnor och värdetrakter i handlingsplanen för grön infrastruktur, (2) gynna flera 
ekosystemtjänster, (3) beröra utpekade ansvarsarter eller naturtyper, (4) etablera stärkande, 
långsiktiga och varaktiga projekt inom kommunens naturvårdsarbete, (5) inkludera bred lokal 
delaktighet eller partnerskap, (6) upprätta våtmarksprojekt, samt (7) bidra till bred 
kunskapsspridning riktad till mångfalden av människor.  

LOVA-projekt skall bidra till lokala åtgärder inom ramarna för EU:s vattendirektiv med målet 
att förbättra vattenmiljön, med avseende på övergödning, återcirkulering av näringsämnen, 
spridningen av miljögifter från fritidsbåtstrafik, omhändertagande av förlorade fiskeredskap, 
restaureringsåtgärder, eller enligt vattenförvaltningsförordningen och havsmiljöförordningen 
åtgärder som syftar till att nå en god ekologisk- eller miljöstatus (Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2020b). Bidraget kan även nyttjas till undersökande studier och planering för ett 
effektivt genomförande av vattenmyndigheternas åtgärder (Andersson 2011). 

4.1.1. Allmänna förslag för att öka möjligheterna att nå miljömålen 

För att få en klarare bild av vad som behöver göras, och hur det ska göras skulle det underlätta 
om kommunen själv framställer en långsiktig och överskådlig vattenförvaltningsplan för att 
kunna skapa ett mer resultatinriktat miljöarbete. I vilket kopplingar görs till de vattenknutna 
miljömålen, delmål konkretiseras, och eventuellt kopplas till värden för att konkretisera målen 
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ytterligare. Det bör även snarast göras en omfattande bedömning av vilka åtgärder kommunen 
behöver vidta, och vad som behöver åstadkommas tidsmässigt för att målet ska kunna nås. 
 

 Framställande av en långsiktig och överskådlig vattenförvaltningsplan med delmål för 
ett mer resultatinriktat arbete i strävan att nå miljömålen. Projekttyp: LOVA-projekt 
med syftet att förbättra vattenmiljön och uppnå miljömålen. Berörda miljömål: “Hav i 
balans samt levande kust och skärgård”, “Ingen övergödning”, “Giftfri miljö”. 

 Åtgärdssamordning för bedömning av lokala åtgärdsbehov, förslag på åtgärder, och 
deadlines för åtgärdsinsatser för att återhämtning ska hinna ske. Projekttyp: LOVA-
projekt för planering av ett effektivt genomförande av vattenmyndigheternas åtgärder. 
Berörda miljömål: “Hav i balans samt levande kust och skärgård”, “Ingen 
övergödning”, ”Giftfri miljö”. 

För att underlätta rekognoscerande och få en bättre översikt över det havsmiljörelaterade 
arbetet bör en kommunal vattenöversikt upprättas. Kungälv hade ett LOVA-projekt som gick 
ut på att etablera en digital vattenöversikt, med syftet att tillgängliggöra material i form av ett 
”kommunalt VISS”. Genom att koppla det till det kommunala GIS-systemet, ges förutsättning 
för sammanställandet av omfattande material som bland annat underlättad 
informationssdelning. Översikten kan med fördel användas som underlag för planering och 
beslutsfattande, och underlätta övervakandet av påverkan och åtgärder. Vattenförekomsterna 
kring Tjörn sammanlänkar dem bland annat med de omkringliggande kommunerna Kungälv, 
Stenungsund, Orust och Uddevalla. Det är därför viktigt att se till ett helhetsperspektiv när det 
kommer till exempelvis näringsämnesbelastningen, för att undvika att kommunerna 
”motarbetar” varandra. Mer samarbeten förespråkas därför kommunerna emellan, exempelvis 
under 8-fjordars regi, för att se på utsläppen ur ett större perspektiv än till enskilda planer och 
beslut. Vattenöversikten skulle därför även kunna delas med andra kommuner för att 
underlätta seendet ur ett helhetsperspektiv när det kommer till riskbedömningar och 
kumulativa effekter av kommunala beslut. I bästa fall skulle det i sin tur kunna leda till 
omfattande synergieffekter, och öka möjligheten att nå miljömålen.  

 Digital vattenöversikt med koppling till digitalt GIS-system och naturdatabas. 
Projekttyp: LOVA-projekt för att förbättra vattenmiljön samt planering för ett effektivt 
genomförande av vattenmyndighetens åtgärder. Miljömål som berörs: “Hav i balans 
samt levande kust och skärgård”, ”Ingen övergödning”, ”Giftfri miljö”.  

 Kommunala samarbeten för att bland annat förenkla informationssdelning, för att 
koordinera beslut och planering kommunerna emellan. För att lättare sammanlänka de 
kumulativa effekterna av kommunernas sammanlagda tillstånds och tillsynsarbete för 
exempelvis miljöfarliga verksamheter, reningsverk och enskilda avlopp. Projekttyp: 
LOVA-projekt för att förbättra vattenmiljön och uppnå god miljöstatus. Miljömål som 
berörs: “Giftfri miljö”, “Ingen övergödning”. 

4.1.2. Förslag mot Eutrofiering 

De främsta källorna till antropogen näringsämnesbelastning är jordbruket vilket kommunen 
redan arbetat mycket med. Det genom att bland annat ställa krav på olika odlingssätt för att 
minska näringsläckage och etablerat skyddszoner, vilket är något de måste fortsätta med. De 
har nyligen inlett sitt arbete med att finna lämpliga lokaler och göra förstudier, inför 
restaurering och etablering av våtmarker och dammar, med syftet att öka retentionen av vatten 
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på land. Dels kan det innebära svårigheter i att hitta villiga markägare att arbete med, samt att 
det finns svårigheter i att etablera tillräckligt stora våtmarker i Bohuslän med avseende på 
dess landskap. Därför bör andra åtgärder också vidtas. Exempelvis upprättandet av 
”fangedammer”, och hydromorfologiska åtgärder för att återskapa eller förstärka påverkade 
vattendrags naturliga reningseffekt, och därmed minska dess transport av näringsämnen.  

 Lokalisera lämpliga platser för att kunna upprätta dammar, exempelvis 
“fangedammer”. Projekttyp: LONA-projekt med syftet att förbättra vattenhushållning. 
Miljömål som berörs: “Ingen övergödning”. 

 Återskapa och förstärka vattendrags naturliga reningseffekt. Projekttyp: LOVA-
projekt restaureringsåtgärder. Miljömål som berörs: “Ingen övergödning”. 

Kommunen är i behov av en långsiktig VA-planering innehållandes: policy med vägledande 
principer för en hållbar utveckling och styrning, omfattande avloppsinventering för underlag 
till långsiktig avloppsstrategi för ex. anslutningsmöjligheter och åtgärdstakt för små avlopp. 
Enligt Havs- och vattenmyndigheten krävs att kommunerna utökar tillsynen på små avlopp 
och fastställer områden med krav på hög skyddsnivå, det vill säga minst 90 % fosforrening 
och 50 % kväverening, för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas (Vattenmyndigheterna 
2020b). Inventeringen av de små avloppen i känsliga områden bör därmed ökas, och de 
sämsta ställas inför krav på ökad rening, alternativt att gemensamma avloppslösningar 
förespråkas.  

 Framställning av långsiktig VA-planering med policys, planering för omfattande 
avloppsinventering, se över anslutningsmöjligheter och kretsloppslösningar, samt 
värdera och prioritera åtgärder. Projekttyp: LOVA-projekt för att upprätta planering 
för ett effektivt genomförande av vattenmyndigheternas åtgärder. Miljömål som 
berörs: ”Ingen övergödning”. 

 Framställning av tillsynsplan för ökad inventering av små avlopp inklusive 
åtgärdstakt. Projekttyp: LOVA-projekt för att minska övergödning och planera för ett 
effektivt genomförande av vattenmyndigheternas åtgärder. Miljömål som berörs: 
”Ingen övergödning”.  

4.1.3. Förslag för hantering av småbåtsexpansionen 

Båtlivet har en omfattande miljöbelastning på den marina miljön kring Tjörn. Västerhavets 
vågskyddade grunda kustområden är ett av de värsta drabbade områdena av exploatering i 
form av bryggor, muddring, skador till följd av ankring m.m. och är därför i akut behov av 
kraftfullare förvaltningsåtgärder. Miljöavdelningen har operativt tillsynsansvar över bland 
annat fritidsbåtsmarinor, och är ansvariga för bedömning av efterlevnaden av miljöbalkens 
krav på hänsyn och egenkontroll. De kan ställa krav på hänsyn utifrån de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, utifrån bland annat behovet av reningsanläggning, 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Kommunal tillsyn av reningssystemen och 
vattenprovtagning är något som bör ske kontinuerligt. För att underlätta och effektivisera 
tillsynsprocessen kan en tillsynsplan med fördel etableras, dels för att få en bättre överblick, 
men även för att kunna fördela arbetsbelastningen jämnt. 

 Kommunal tillsynsplan med underlag för tillsyn och åtgärder relaterade till 
båtanvändande, reningssystem, vattenprovtagning, egenkontroller och åtgärder. 
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Projekttyp: LOVA-projekt för att förbättra vattenmiljön och nå miljökvalitetsmålen. 
Miljömål som berörs: “Giftfri miljö”.  

Mycket av det som rör verksamhet kopplat till båtliv ligger dock utanför kommunens 
ansvarsområde och de kan inte direkt påverka användningen av båtar. Ett av kommunen 
viktigaste arbete är därmed att sprida kunskap och uppmuntra till mer miljövänligt beteende. 
Det hör bland annat till deras ansvar att allmänheten och verksamhetsutövare tillgängliggörs 
viktig information för att undvika lagbrott och reducera miljöpåverkan. Tillsammans med 
utövande av regelbundna kontroller över båtverksamheternas rutiner kan miljöpåverkan 
reduceras avsevärt.  

 Utmärkning och informationskampanjer av sårbara kustmiljöer och 
djurskyddsområden som bör skyddas från exempelvis motorbåtstrafik. Projekttyp: 
LONA-projekt för bred kunskapsspridning riktad till mångfalden av människor. 
Miljömål som berörs: “Hav i balans samt levande kust och skärgård”. 

 Projekt för att öka kunskapen och engagemang gällande naturvårdsfrågor relaterade 
till båtanvändande för att förhoppningsvis öka hänsynstagandet. Projekttyp: LONA-
projekt för bred kunskapsspridning riktad till mångfalden av människor. Miljömål som 
berörs: “Hav i balans samt levande kust och skärgård”.  

För att minska miljöpåverkan från giftiga ämnen och föroreningar från hamnverksamheter är 
väl fungerande reningssystem, infrastruktur för uppsamling av färgflagor, skyddsbarriärer för 
att minimera spridning av partiklar utanför borsttvätten eller spolplattan, samt miljöstationer 
för farligt avfall så som båtbottenfärger och motorolja, förutsättningar i varje fritidsbåtshamn. 
Enligt riktlinjer från Havs- och Vattenmyndigheten bör fritidsbåtshamnar erbjuda lösningar 
för båtbottentvättning, men de är dyra och alla hamnar har därför inte tillgång till en godkänd 
tvättanordning i närområdet. Mottagningar för väl placerade, miljöanpassade och lättanvända 
båtlatriner är likväl en dyr men viktig investering i hamnområden. Det går dock inte längre att 
få LOVA-bidrag till investering latrintömningsstationer (Havs- och Vattenmyndigheten 
2012:10). Fritisbåtshamnar som ägs av föreningar, är en ideell förening, eller ägs av 
kommunen kan ansöka om LOVA-bidrag för åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga 
ämnen, köp av borsttvätt, byggnation av ramper, blästring av båtskrov, informationsspridning 
med mera. Kommuner kan med fördel samarbeta med båtverksamheter genom att investera i 
exempelvis båtramper, eller mobila tvättanläggningar som sedermera kan hyras ut.  

 Investera i mobil tvättanläggning som kan hyras ut till båtklubbar. Projekttyp: LOVA-
projekt för att minska spridning av miljöfarliga ämnen. Miljömål: “Giftfri miljö” 

 Investera i flytande/mobila sugtömningsstation som kan hyras ut. Projekttyp: LOVA-
projekt som bidrar till minskad övergödning. Miljömål som berörs: “Ingen 
övergödning”. 

 Föredrag för fritidsbåthamn- och båtägare gällande vikten av kunskap och 
miljöhänsyn och informationsspridning till hamnnyttjare. Projekttyp: LOVA-projekt 
för informationsspridning för att minska miljöpåverkan. Miljömål som berörs: “Giftfri 
miljö”, “Hav i balans samt levande kust och skärgård”.  

I förhållande till hur lite fritidsbåtar används per år, är deras miljöpåverkan desto påtagligare. 
De ockuperar omfattande havsområden och påverkar känsliga bottenmiljöer. Vid ökad 
landförvaring skulle behovet av stora grundområden och bryggor minska, samt att det ökar 
möjligheterna att placera fritidsbåtshamnar i mindre känsliga mer exponerade miljöer. År 
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2014 gjordes en undersökning av Ramböll för att upprätta en småbåtshamnsplanering i 
kommunen för att bland annat använda som vägledning vid handläggning och planering. I 
motsats till att lokalisera lämpliga platser för båtplatsexpansion är kommunen i behov av en 
utredning med förslag för att minska miljöpåverkan samt lokalisera platser för båtförvaring på 
land.  
 

 Upprätta en småbåtshamnsplanering för att minska miljöpåverkan, med bland annat 
förslag på landförvaring. Projekttyp: LOVA-projekt med målet att förbättra 
vattenmiljön och att nå god miljöstatus. Miljömål som berörs: “Hav i balans samt 
levande kust och skärgård”.  

4.1.4. Förslag för ett utökat skydd av ålgräs 

De omfattande förlusterna av ålgräs har bidragit till stora förluster av ekosystemtjänster. 
De värdefullaste ekosystemtjänster som ålgräsängar medför är produktion av kommersiella 
fiskarter, då de verkar som yngelkammare, samt upptag och långtidsförvaring av kol och 
kväve. Sjögräsängar kan binda mer kol än skogsmiljöer på land. Ålgräsängar utgör även 
viktiga näringsämnessänkor, och kan bidra till att minska klimatförändringarna. Pengamässigt 
rör det sig om oåterkalleliga miljardbeloppsförluster. 

Att skydda ålgräs är därför en av de viktigaste naturvårdsåtgärderna som kommunen kan 
vidta, eftersom det är en avgörande del i att återställa ekosystembalansen. Ålgräset bör 
därmed vara ett prioriterat naturvårdsobjekt för att bland annat leva upp till målet att bli en bra 
och ekologiskt hållbar miljökommun. Dessutom är grunda havsområden med ålgräs en 
kommunal ansvarsarsnaturtyp, och har sitt huvudsakliga utbredningsområde inom ett 
begränsat område. Vilket är en ännu större anledning till att prioritera skyddandet av dessa 
hotade och essentiella livsmiljöer som utgör basen för flera viktiga ekosystemtjänster. 

För att minska de förödande effekterna av kustexploatering på ålgräs krävs ett ökat rättsligt 
skydd för ålgräsängar och deras livsmiljö tillsammans med en strängare tillämpning av 
strandskyddet. Med avseende på exploateringsgraden behöver de bli betydligt mer restriktiva 
när det kommer till dispenser från strandskyddet och strängare i tillståndsprövningen av 
tillståndspliktiga verksamheter med miljöfarliga utsläpp. Framförallt avstyra ytterligare 
exploatering i känsliga områden så som över grunda mjukbottnar. Så gott som hela Tjörns 
kust är exploaterad trots att kommunen enligt budget vill värna om tillgängligheten till havet 
och skydda dess biologiska mångfald. Dispens från strandskyddet medför inskränkningar 
i den allemansrättsliga tillgängligheten till kust och hav, och medför negativa 
konsekvenser för djur- och växtliv såväl på land som i vatten. Så väl vattenkvalitet som 
båtlivet är även de påverkansfaktorer som bidragit och bidrar till ålgräsets nuvarande status. 
Vattenkvaliteten, framförallt övergödning, är en försvårande faktor för återhämtningen av 
ålgräs. Båtlivet bidrar bland annat till skuggning från bryggor, uppgrumling av sediment, samt 
ankrings- och propellerskador.  

Skydd av ålgräs är i sig en åtgärd som kopplar till flera miljöstatusindikatorer däribland 
ekologisk status, övergödning, biologisk mångfald och marina näringsvävar. För en långsiktig 
förvaltning krävs kunskap om vart ålgräset finns samt hur utbredning och tillstånd förändras 
över tid (Moksnes mfl. 2016). Som det ser ut idag har inte kommunen tillgång till närmare 
information om ålgräs än den länsstyrelsen och artdatabanken kan erbjuda, vilket är en 
försvårande faktor när det kommer till prövning och skydd av arten. Därför krävs en närmare 
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inventering av ålgräsförekomster inom kommunens ansvarsområden för att inhämta 
nödvändig kunskap. Ålgräsängar är en kommunal ansvarsbiotop på Tjörn och har ett rättsligt 
skyddsvärde om än svagt och inte direkt, och bör därmed skyddas för att öka dess 
skyddsvärde.  

 Inventering av ålgräsförekomster i anslutning till kommunens tillsynsområden. 
Projekttyp: LONA-projekt för ökad kunskapsuppbyggnad. Miljömål som berörs: “Hav 
i balans samt levande kust och skärgård”. 

 Inrättande av biotopskydd för ålgräs. Projekttyp: LONA-projekt som berör utpekade 
ansvarsarter eller naturtyper, och som gynnar flera ekosystemtjänster. Miljömål som 
berörs: “Hav i balans samt levande kust och skärgård”. 

 Åtgärdsplan för skydd av ålgräsförekomster. Projekttyp: LONA-projekt som bidrar till 
stärkande, långsiktiga och varaktiga projekt inom kommunens naturvårdsarbete. 
Miljömål som berörs: “Hav i balans samt levande kust och skärgård. 
  

 
4.1.5. Förslag för att minska spridningen av förorenande ämnen 

Ingen vattenförekomst uppfyller god status kring Tjörn, trots att man bortser från utsläpp från 
atmosfärisk deposition. Halten av tributyltenn föreningar överskrids i alla vattenförekomster 
förutom i Hjärteröfjorden och Klädesholmenområdet, och bidrar till att vattenförekomsterna 
inte uppnår god status, bland annat till följd av tillförsel av betydande mängd föroreningar 
från hamnområde, färjeläge, båt och traktorservice. I Askeröfjorden överskrids godkänd nivå 
för kvicksilver till följd av utsläpp från lokala källor. I Hakefjorden, Askeröfjorden, och 
Halsefjorden överskrids gränsvärdet för godkända halter av koppar till följd av utsläpp från 
transport, infrastruktur, urban markanvändning och förorenade områden. Dessa 
vattenförekomster är i behov av avhjälpande åtgärder relaterade till påverkanskällorna inom 
snar framtid för att återhämtning ska hinna ske till 2027 (VISS 2020). Vattenmyndigheten 
förespråkar en mer omfattande, riktad och prioriterad tillsyn av miljöfarliga verksamheter, 
med tillsynsplaner som utgår ifrån ett avrinningsområdesperspektiv (Vattenmyndigheterna 
2020b). 

 Åtgärdssamordnare för att etablera en tillsyns- och prövningsplan, samt vart och hur 
åtgärder behöver sättas in. Projekttyp: LOVA-projekt som syftar till att nå en god 
miljöstatus, samt planera för ett effektivt genomförande av vattenmyndigheternas 
åtgärder. Miljömål som berörs: “Giftfri miljö”.  

4.2. Allmän diskussion 
 

Fjordsystemen i Orust-Tjörn området är ett av de mest utsatta områdena för övergödning till 
följd av dess långsamma vattenomsättning, vilket gör dem mer benägna att ansamla höga 
koncentrationer av näringsämnen. År 2027 ska alla Sveriges vattenförekomster åtminstone 
uppnå god status i enlighet med EU:s vattendirektiv. Ett mål Sverige och kommunen som, 18 
år till trots, idag är långt ifrån att nå. Detta innebär att de har mycket att åstadkomma under 
sex år. Återhämtning tar tid, men för att målet ska kunna nås krävs en upptakt i arbetet.  

Det finns en hel del åtgärdsbehov och projekt som inte platsar inom just ramen för LOVA- 
och LONA-projektsatsningar. Dessa kan vara berättigade andra bidrag, eller genomföras i 
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samarbete med bland annat lokala investerare. Exempelvis skulle en kommunal båtpool kunna 
etableras, för att minska behovet av bryggplatser och exploatering av känsliga bottenmiljöer, 
vilket även ger kommunen förutsättning för användning vid tillsynsarbete. Kommunen kan 
inte få bidrag för sådant som kan räknas till deras ordinarie arbetsuppgifter. I 
miljöavdelningens uppdrag ingår att bevaka och yttra sig om detaljplaner, däribland 
dagvattenhantering. Där deras uppgift bland annat är att vara ställföreträdare för naturens 
intressen. De bör bevaka intresset för ekologisk rening, bevarandet av goda 
infiltrationsområden, och ställa krav på verksamheters hantering och utsläpp av dagvatten. 
Till deras ordinarie uppgifter hör också kontinuerlig tillsyn och kontroll av miljöpåverkande 
verksamheter. I enlighet med Weser-domen har tillsyns- och prövningsmyndigheter rätt att 
förbjuda eller ställa hårdare krav på verksamheter om de bidrar till ytterligare försämring av 
en kemisk eller ekologisk kvalitetsfaktor för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna (Havs- 
och vattenmyndigheten 2016a). Kraven för små avlopp, stallgödselhantering eller kraven på 
icke tillståndspliktiga jordbruk i känsliga områden är i behov av ökade restriktioner.  

Urban markanvändning är en betydande källa till antropogen näringsämnesbelastning till 
Halsefjorden, Marstrandsfjorden, Skärhamn och Klädesholmenområdet. De är i snara behov 
av utsläppsbehandlande åtgärder, för att återhämtning ska hinna ske (VISS 2020). Dagvatten 
avleds ofta orenat till sjöar och vattendrag, eller tillsammans med övriga avloppsvattnet, 
vilket vid stora regnförekomster riskerar att överbelasta systemet. Inför en framtid med 
förväntat ökade regnförekomster ökar risken för överbelastning till följd av inläckage av 
grundvatten, vilket kan öka problematiken med utsläpp av fosfor, föroreningar, prioriterade 
samt särskilt förorenande ämnen. Att rena spill- och dagvatten separat kan bidra till att minska 
sårbarheten i överbelastade avloppssystem, och skulle kunna medföra effektivare rening. 
Detta skulle kunna genomföras genom ekologisk rening, vilket går ut på att fördröja det i 
våtmarker, dammar, eller låta det infiltreras i marker med god infiltrationsförmåga. 
Alternativt genom att omforma befintliga grönytor till att fördröja mer dagvatten redan i 
bostads- eller verksamhetsområden. Vilket dessutom skulle kunna gynna estetiken och leda 
till en grönare stadsbild. I bevakande av detaljplaner har miljöavdelningen rätt att yttra sig, 
och kan därmed förespråka ekologiska lösningar där goda infiltrationsområden besparas, 
dagvattenhanteringssystem anläggs i direkt anslutning till bostads- och verksamhetsområden. 
Sedan är ju kommunen berättigad att ställa krav på verksamheters utsläpp och deras hantering 
av dagvatten. 

Tjörns kommun är inte ledande i det havsmiljö relaterade naturvårdsarbetet i 8-fjordar 
området. De hade flest LOVA-projektsatsningar av kommunerna under den undersökta 
tidsramen, men inte med särskilt stor variationsrikedom, utan berörde främst anläggning av 
båtbottentvättar och latrintömningsstationer. I Tjörns kommun har arbetet med enskilda 
avlopp tidigare gått betydligt långsammare än i grannkommunerna. De har främst valt att 
satsa på utbyggnad av det kommunala VA-systemet snarare än alternativa lösningar 
(Andersson 2011). De kan med fördel inspireras av sina grannkommuners arbete. Så som 
Uddevalla som är ledande när det kommer till kretsloppslösningar och för ständig förbättring i 
sitt miljöarbete, och Orust i det vattenuppehållande arbetet på land. 

Kommunen lider heller ingen brist på vilja och ambition för att utveckla sitt naturvårdsarbete. 
Bland annat med avseende på tillsättandet av en åtgärdssamordnare på deltid. Det 
naturvårsrelaterade arbetet kräver dock mer än så för att lyckas. I brist på lagstiftning krävs 
politisk vilja att lägga resurser på naturvård, kunskap och prioriteringar så väl regionalt som 
lokalt. Utifrån kommunfullmäktiges budget fördelar nämnden sin egen budget. De är därmed 
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upp till dem att prioritera och sätta ambitionsnivån. Först och främst prioriteras då självklart 
miljönämndens huvudsakliga ansvarsområde som utgörs av att utöva tillsyn och prövning. För 
att komplettera den kommunala ekonomin har de möjlighet att söka bidrag, med syftet att 
stimulera till långsiktiga naturvårdsengagemang. LONA- och LOVA-projektsatsningar utgör 
endast en bråkdel av de ekonomiska stöd som kommuner kan ansöka om för att kunna 
utveckla sitt naturvårdsarbete. Politiken styr fördelningen av ekonomiska medel, och bidragen 
är därför heller inte gränslösa. Analysen av LONA- och LOVA-projekten rör sig inte om en 
direkt spegling av kommunens naturvårdsarbete, men kan ge en inblick i deras ambitionsnivå. 

Återhämtning tar tid men enligt VISS är mycket fortfarande osäkert och kunskap saknas. För i 
princip alla kvalitetsfaktorer som gjorde att ekologisk status inte uppnåddes i 
vattenförekomsterna, var anledningen till behovet av ökad tidsfrist kunskapsbrist. Detta 
gjorde det tekniskt omöjligt att förbättra statusen, eller så var tillförlitligheten i 
statusklassning och påverkansanalys låg (VISS 2020). Det är mycket oroväckande att det 
fortfarande råder så stor kunskapsbrist i sista förvaltningscykeln, framförallt med avseende på 
att återhämtning tar tid. Därtill att det försvårar det kommunala arbetet, eftersom de inte vet 
vilka åtgärder som bör prioriteras i tid.  

Eftersom kvalitetsmålen inte uppnåtts har förvaltningscyklerna följts av tidsmässiga uppskov. 
Efter denna förvaltningscykel är inte det längre möjligt, och det som vi inte lyckats med på 18 
år ska plötsligt uppfyllas på sex kvarvarande år. Det är inte frågan om att det är annat än ett 
omfattande mål EU gett oss att leva upp till, men mer borde ha hänt på 18 år. Var det ett 
rimligt mål EU satte? Vattenmiljön har förbättrats sedan 1990-talet, men inte tillräckligt. Har 
implementeringen i svensk lag genom icke bindande miljömål som ambitionsnivå varit 
tillräcklig, och har tillräcklig vägledning och utbildning funnits tillgängliga för kommunala 
tjänstemän?  

Det finns mycket som kan tyckas kontraproduktivt i lagstiftningen relaterad till miljön. Bland 
annat undantagen i miljöbalken som syftar till att förenkla för utvecklingen av näringslivet 
och försvaga strandskyddet, eller att alla småbåtshamnar inte är anmälnings eller 
tillståndspliktiga trots omfattande påverkan på den marina miljön. Miljöbalken är ju trots allt 
inte en förbudslagstiftning, utan tillåter de flesta verksamheter under villkor för att begränsa 
dess miljöpåverkan.  

Vattendirektiv självt som skall gagna naturvården, kan anses vara i konflikt med hållbart 
växande städer. Exempelvis för investering eller projekt relaterade till utveckling av en mer 
miljövänlig industri, eftersom endast en liten negativ förändring av vattenkvaliteten kan 
motivera till förbud. Även om projektet i det stora hela medför ett ökat miljöskydd och högre 
efterlevnad av klimatmålen. Eftersom avloppsreningsverk med sämre reningsteknik prefereras 
framför stora reningsverk med hög reningsgrad, 98-99 %. Eftersom de anses mer garderande, 
då de har möjlighet till en ökad reningspotential att tillsätta när befolkningen ökar. I motsats 
till reningsverk med redan hög reningsgrad som inte kan kompensera med teknik för 
ytterligare rening, eftersom den totala mängden utsläpp då ökar och vattenkvaliteten 
försämras. Det medför att satsningar som i det stora hela syftar till att öka reningsgraden 
stoppas för att vattenkvaliteten inte får försämras ens marginellt, trots att reningsverken med 
lägre reningsgrad totalt släpper ut mer.  

Slutsatserna av Weser-domen är att en försämring av en kvalitetsfaktor med en klass, innebär 
en försämring av statusen på vattenförekomst. Domen rättfärdigar föreskrivandet av strängare 
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utsläppsreducerande krav i relation till miljökvalitetsnormerna än vad som annars vore 
möjligt. De kan tillämpas vid tillsyn samt prövning av både nya och ändrade verksamheter. 
Tillsynsmyndigheten har även rätt att begära omprövning av tillståndsgivna verksamheter om 
det krävs för att följa en miljökvalitetsnorm. Det är upp till kommunerna att kunna bevisa och 
motivera varför högre krav kan ställas på verksamheter för att kunna följa gränsvärdesnormer.  

Det kan exempelvis också vara svårt att avgöra vad som räknas som en försämring 
representativ för hela vattenförekomsten. I större vattenförekomster krävs mer omfattande 
påverkansfaktorer för att påverka dess status, varför det kan vara svårare att förbjuda eller 
ställa striktare villkor på verksamheter eftersom det då är svårare att visa på en försämring. 
Enligt Weserdomen kan verksamheter med direkt negativ påverkan på mindre områden 
motivera till strängare bedömningar. Förutsatt att de exempelvis påverkar viktiga organismer 
på vattenförekomstnivå (Havs- och Vattenmyndigheten 2016a).  

Därutöver har EU:s medlemsländer även olika naturliga omständigheter, som påverkar 
förutsättningarna att uppnå god vattenkvalitet, som står utanför människans 
påverkansförmåga. Nordatlantiska oscillationen (NAO) är ett väder- och klimatfenomen som 
styrs av naturliga svängningar i atmosfären ovanför nordatlanten. När tryckskillnaden är liten 
mellan Island och Azorerna medför det att sydvästströmningen från Atlanten in över 
Västeuropa försvagas eller försvinner, till fördel för strömningar norrut mot Island/Grönland 
och/eller sydöst mot Iberiska halvön/Nordafrika. Vilket medför att lågtrycken tar andra banor 
än över Nordeuropa, medan kyligare luft från Ryssland eller Arktis sveper in över oss, och 
Sverige får kalla vintrar. I motsats till ovan nämnda fenomen som sker när NAO-värdet är 
negativt, medför ett positivt NAO-värde att vintrarna blir milda och blöta (SMHI 2015). 
Vattenförekomsterna i 8-fjordar området är i normala fall mycket känsliga för eutrofiering. 
Under perioder med positivt NAO (North Atlantic Oscillation), präglade av milda vintrar med 
huvudsakligen västliga och sydvästliga vindar som medför ett mycket begränsat bottenutbyte 
i fjordar och vikar, är de särskilt känsliga. Sverige saknar dessutom tidvatten, vilket ger andra 
förutsättningar än för EU-länder runt Nordsjön och Atlanten där vatten sköljer in och ut i 
fjordar och vikar varje dygn. Vilket medför att eutrofieringen i dessa länder inte blir lika 
påtaglig som i Sverige (Personlig kommunikation Lennart Bornmalm). 

Det är svårt att svara på om sex år räcker för att uppnå god miljöstatus i Tjörns samtliga 
vattenförekomster, eftersom åtgärder inte hunnits sättas in i tid och osäkerhet fortfarande 
råder. Vilket ju är en förutsättning för att kommunen ska veta vad som måste göras i tid. Den 
politiska kortsiktigheten är i sig själv en begränsande faktor för planeringen av ett långsiktigt 
naturvårdsarbete. Det rör sig ju trots allt om ett nationellt mål, varför kommuner inte 
ensamma kan stå till svars för misslyckandet av dess efterlevnad.  

4.2. Felkällor 

Eventuella felkällor i detta arbete är att jag inte definierade naturvårdsåtgärder i min 
frågeställning till intervjuerna. Istället exemplifierade jag naturvårdsåtgärder, vilket kan ha 
resulterat i vinkling, genom att styra in dem i vissa spår. Dessutom har kontakten med 
kommunen inte varit särskilt tät till följd av dess övriga arbetsbelastning. Det har medfört att 
tillgången till material och information varit bristfällig på bekostnad av en mer ingående och 
detaljerad bedömning av kommunens naturvårdsarbete relaterat till den marina miljön. 
Utifrån tillgänglig offentlig information har jag försökt skapat mig en så god bild som möjligt.  
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5. Slutsatser 

Tjörns kommun är främst i behov av åtgärder relaterade till eutrofiering, den negativa 
miljöpåverkan från småbåtsexpansionen, samt att utöka skyddet av det globalt hotade ålgräset 
vars livsmiljö även utgör en kommunal ansvarsnaturtyp. Kommunen är i behov av en upptakt 
i sitt naturvårdsarbete relaterat till den marina miljön, då åtta av tio vattenförekomster inte 
uppnår god ekologisk status och ingen uppnår god kemisk status. Det finns en mängd åtgärder 
kommunens miljöavdelning kan genomföra inom ramen för LONA- och LOVA-
naturvårdssatsningar, eller som kan vara berättigade andra ekonomiska stöd. Framförallt 
skulle kommunen gynnas av en striktare tillämpning av miljöbalken, speciellt när det kommer 
till beviljade dispenser från strandskyddet. Naturvårdsarbetet begränsas av ett flertal faktorer 
som står utanför Tjörns miljöavdelnings påverkansförmåga. Däribland tillräckliga styrmedel, 
kontraproduktiv lagstiftning, politisk vilja, politisk kortsiktighet, ekonomiska medel samt 
väder- och klimatfenomen. EU målet om att uppnå en god vattenkvalitet i 
vattenförekomsterna som omger Tjörn till 2027 kommer troligen inte nås inom ramen av de 
sex kvarvarande åren. 

6. Erkännanden 

Under ett av modern tids underligaste år kantat av en dödlig pandemi och isolering har det 
varit svårt att hålla motivationen på topp, men ett examensarbete blev det likväl till slut. Jag 
vill därför tacka Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Tjörns kommun, för 
vägledning. Tjörns Naturskyddsförening och 8-fjordar för ett vänligt tillmötesgående och 
snabb respons på frågor. Tack till Per Bergström för hjälp med komprimering, 
sammanställning och vägledning när det kommer till rumslig analys av geografisk data. Jag 
vill också tacka min handledare Mats Lindegarth som trots försvårande omständigheter 
förbarmade sig över mig. Slutligen vill jag tillägna ett stort tack till min syster som agerade 
motiverande studiekamrat, och till min pojkvän för emotionellt stöd. 
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Appendix  

Typ (LOVA/LONA) Projekt 

LOVA Åtgärder mot intern näringsbelastning för 
Grindsbyvattnet och Assmunderödsvattnet 

LOVA Ny trumma Lavösund 

LOVA Båtbottentvättar till Svanviks båtklubb 

LOVA Båtbottentvättar till Vindöns camping och marina 

LOVA VA-rådgivare för Orust kommun 

LOVA Båtbottentvättar till Bröderna Martinssons Varvs AB 

LOVA Båtbottentvättar till Båtvårdsvarvet HB 

LOVA Båtbottentvättar i Wadixxen Marinfastighet AB 

LOVA VA-plan för Orust kommun 

LOVA Sugtömningsstationer till Hällevik och Vindön 

LOVA Båtbottentvättanläggning för Allmags varv 

LONA Kvalitetssäkring av GIS-skikt för skyddsvärda 
områden samt framtagande av underlag inför översyn 
av utvidgat strandskydd 

Tabell 32. Typ av projekt Orust kommun. 

Typ Projekt 

LOVA Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp 

LOVA VA-plan 

LOVA Krav på bad-, disk- och tvättvatten vid 
kretsloppslösning, 

LOVA Utökat lagerhållning av svartvatten och VA-
rådgivning 

LOVA 6 spolplattor med reningsanläggning 

LOVA VA-rådgivning i Uddevallas tätbebyggelseområde 

LONA Naturvårdsprogram, etapp 1 

LONA Naturvårdsprogram etapp 2 

Tabell 33. Typ av projekt Uddevalla kommun. 
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Typ Projekt 

LOVA VA-plan  

LOVA Utvärdering av borsttvätt och borttagning av 
båtbottenfärg Stenungsund samt sugmuddring och 
projektledning 

LOVA Borsttvätt, båt i Stenungsund 

LOVA Borttagning av båtbottenfärg 

LOVA Båtbottentvättar i Stenungsunds kommun 

LONA Övergödning och biogas från havet 

LONA Naturvårdsprogram 

LONA Anråse-å med förgreningen Rördalsån 

Tabell 34. Typ av projekt Stenungsunds kommun. 

Typ Projekt 

LOVA Vattenöversikt-Förstudie för uppdatering 

LOVA Hållbar båtnäring och båthantering i Marstrand 

LOVA Båtbottentvätt Marstrand 

LOVA VA-delplaner 

LOVA Installation av anläggningar för båtbottentvätt och 
mottagningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar 

LONA Naturfilm om Kungälvs kustlandskap 

Tabell X. Typ av projekt Kungälvs kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


