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1

INLEDNING

Undersökningen har utförts som en inledande del av prövningsprocessen för vattenverksamheten som berör vattenområdet inom pågående detaljplan för Marstrand 5:39 m fl (Båtellet
mm) i Kungälvs kommun. I detaljplanen föreslås uppförande av ett flytande badhus vid
befintlig stenpir i västra delen, båtbrygga vid den befintliga bryggan längre mot öster samt
badplats mm. Det flytande badhuset kräver muddring av en 60x30 meter bottenyta (se Bilaga 1).

2

SYFTE

Undersökningen skall utgöra underlag till den miljökonsekvensbeskrivning som skall
ingå i ansökan om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen. Syftet med är att
kartlägga förekomsten av i första hand ålgräs men även övrig marin fauna och flora inom
vattenområdet till pågående detaljplan. Undersökningen skall även belysa bottensubstrat,
topografi samt förekomst av eventuella objekt på bottnen. Tiden för undersökningen är
vald med utgångspunkt då utvecklingen av ålgräsvegetationen är som störst, vilket inte
var fallet med den tidigare undersökningen utförd i 28 april 2016 (referens 1).
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METOD

Undersökningen i fält genomfördes den 2017-07-11. Vattenområdet ekolodades först med en
ekolodsplotter 200 kHz, därefter avsöktes bottnen med en sidescan sonar 450 kHz chirpad
frekvens. Den senare ger positionering av större vegetationssamhällen t ex ålgräs och kelp.
Bottnen undersöktes därefter med avseende på flora, fauna och substrat med en ROV-farkost (Remotely Operated Vehicle), dvs en fjärrstyrd undervattensfarkost med inbyggd
videokamera (fig 2). Farkosten manövrerades i olika riktningar med utgångspunkt från
fem uppankringsplatser. Utnyttjad kabellängd mellan ROV-farkosten och fartyget var ca
65 m. Kabellängd och riktning gav även position för tätare ålgräsbestånd. Från farkostens
videokamera togs stillbilder på bottnen för användande i denna rapport.

Fig 1 och 2. HydroGIS AB:s undersökningsfartyg med
miniROV-farkost.
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Sedimentprov togs med en Ekmanhuggare vid position V2 i fig 4. Då sedimentet inom hela
undersökningsområdet utgörs av rent skalgrus - grus - skalsand, gjordes bedömningen att
kemisk analys inte är motiverad. Då skalgruset dessutom är hårt packat, gick det heller
inte att använda rörhämtare för att nå ner i djupare liggande sedimentlager.

Fig 3. Prov på ytsediment från positionen V2 i fig 4.

V2

V4
V5

V1
V3

Fig 4. Bottentopografi inom undersökt område. V1-V5 är uppankringslägen för inspektion med ROV.
Svart linje är spår från avsökning med sidescan sonar. Gula kvadrater är inmätta bryggnockar.
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Fig 5. Planområdets östra
del med jolleramp.

Fig 6. Planområdets
mellersta del med nuvarande
kurbad och planerad
badplats utmed stranden.

Fig 7. Planområdets västra del
med piren där nya kurbadet
planeras anläggas flytande på
vattnet.
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sidescan sonar
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Fig 9. Bild från sidescan sonar
från väster till öster (uppåt
i bilden). Gröna ytor visar
förekomst av ålgräsvegetation och
röda ytor större ansamlingar med
alger som tång, kelp och rödalger.
Se även Bilaga 2.
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Fig 10. Bottentopografi inom undersökt område markerat med röd ram.

Fig 11. Djupvärden i meter inom undersökt område. Endast de värden som ligger utanför röd linje
gäller. Övriga är extrapolerade.
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4

MARIN MILJÖ - NULÄGESBESKRIVNING

4.1

Strömmar, topografi och bottensubstrat

Undersökningsområdet är beläget i sundet mellan Koön och Marstrandsön. Från strandkanten vid Marstrandsön har bottnen en jämn lutning till sundets mitt där vattendjupet
som mest är drygt 12 meter. I områdets östra del finns ett par mindre bergsklackar en bit
ut från stranden (se fig 9).
I sundet råder på sommaren mycket livlig båttrafik, vilket genererar svallvågor trots rådande hastighetsbegränsning på 5 knop. Dessutom är strömsättningen i sundet tidvis kraftig.
Sammantaget bidrar dessa båda faktorer till att bottensubstratet ner till drygt 6 meters
djup (fig 51, 60 och 61) utgörs av utpräglat erosionsmaterial med skalgrus, skalsand samt
fint till grovt grus (fig 3). Materialet är att betrakta som en naturresurs. Mäktigheten av
materialen är dock inte känt, men man kan anta att det inte är mer än några decimeter, då
det anrikats genom ursvallning.
Närmare stranden dominerar rikligt med sten och mindre block, vilket syns tydligt som
gryniga strukturer på bilderna från sidescan sonar (fig 8-9). Stenarna är närmast totalt
överväxta med större alger, vilket markerats med röd färgton i fig 9. Mellan stenarna finns
skalsand, grus eller grövre skalansamlingar där skal från blåmusslor dominerar.

4.2

Marin flora och fauna

Inspektion av bottensamhällena gjordes med ROV-farkost där undersökningsfartyget uppankrades på 5 platser (V1-V5 som visas i fig 4).
På de stenar som ligger närmast land växer blåstång Fucus vesiculosus och sågtång F. serratus (fig 12-14, 28 och 30). Sågtången bildar en yppig vegetation utmed hela strandkanten
och förekommer sporadiskt ner till 9 meters djup (fig 9 och 25).
Sågtången ersätts till stora delar av kelpen Laminaria saccharina, som också bildar betydande bestånd och förekommer från 0,5 m djup ner till några meters djup utmed hela
undersökningsområdet (fig 15, 32, 33 och 40). Bland kelp och sågtång finns också enstaka
ruskor med ektång Halidrys siliquosa (fig 46), som är en renvattensindikator.
Både sågtång och kelpalger har ofta en kraftig påväxt av olika slags fingreniga rödalger som
Brongiartella byssoides, Ceramium rubrum, Polysiphonia spp. och Gracilaria confervoides
(fig 16, 27 och 30). Buskformade rödalger som gaffeltång Furcellaria lumbricalis (fig 16)
är också vanlig som påväxtalg, men förekommer även direkt på sten. Spridda exemplar
med rödalgerna Ceramium rubrum och Callithamnion corymbosum dominerar i de djupare
delarna (fig 24 och 49). Här bildar också fintrådiga brunalger som Pilayella litoralis och
Ectocarpus sp. glesa bestånd (fig 50-51).
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Sandiga bottenytor med inslag av mindre stenar och skal hyser ofta vegetation med grönalger som Cladophora flexuosa och Enteromorpha spp. (fig 17-19, 29 och 31)
Ålgräsvegetation Zostera marina förekommer dels som större fläckar med tät vegetation
(fig 34, 35, 41-43 och 57-58), dels som spridda enstaka plantor eller små glesa bestånd t
ex som visas i fig 19, 48, 49 och 55. De större bestånden är markerade i fig 9 samt i Bilaga
2 med grön färgton. Fig 51-52 visar ålgräsbeståndet utanför ”fundamentet” i fig 9. Fig
41-43 visar ålgräsbeståndet utanför kajens nock. Största ålgräsförekomsten finns väster
om plangränsen (fig 9).
Mindre förekomster med ålgräs inom planområdet har redovisats i den marinbiologiska
utredningen utförd av Naturcentrum AB (referens 1) inför detaljpanearbetet. Se karta nedan.

Från referens 1.
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SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

I det område som måste muddras för anläggande av planerat flytande badhotell, förekommer fyra avgränsade bestånd med ålgräs (fig 9), vars sammanlagda yta uppskattas till ca
25 m2. Dessutom fortsätter ålgräsbeståndet, som finns utmed kajen, lägre mot väster och
har där en större utbredning (se fig 9). De bestånd som är belägna väster om kajen bedöms
inte påverkas av planerad muddring. I samband med muddring av 110 000 m3 lera för ny
industrihamn i norra Stenungsund (Petroport) var ett ålgräsbestånd beläget mellan utlagt
grumlingsskydd (siltgardin) och muddringsslänten. Beståndet utsattes därför för mycket
kraftig grumling under hela arbetstiden. Vid efterkontroll 4 månader senare kunde det konstateras att ålgräset vara helt opåverkat (referens 2), vilket den bild som togs då tydligt visar
(fig 62).

Fig 62. Ålgräsbeståndet på kanten till Petroports hamnbassäng fyra månader efter avslutad muddring.

Även efter den omfattande muddringen i Göteborgs hamn med 11 miljoner m3 muddermassor, kunde vid efterkontroll inga skador på flora och fauna i Göta älvs estuarium påvisas (referenser 3 och 5). Ej heller observerades någon skada på flora och fauna omkring
tippningsplatsen för muddermassorna vid SSV Vinga (referenser 4, 6-9). Med ledning av
resultatet från dessa båda muddringsprojekt, bedöms därför med stor sannolikhet planerad muddring inte skada befintliga flora- och faunasamhällen, annat än inom den yta som
grävs bort. De negativa konsekvenser som framförs i den marinbiologiska inventeringen
i referens 1 är inte överensstämmande med effekterna på den marina bottenmiljön från
vare sig ovan nämnda projekt eller från de flertal muddringsärenden som HydroGIS AB
undersökt. Det är därför av stor vikt att konsekvenserna omvärderas.
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En ny flytbrygga vid befintlig brygga medför ingen betydande utökad skuggeffekt på
bottnen. En flytbrygga i vattenområde med god vattenomsättning, som i detta fall, bidrar
istället till en ökad biologisk mångfald med den påväxt som sker på flytpontonernas undervattensytor (referens 10). Ett alternativ med fast pir medför dock biotopförlust.
Anordnande av badplats innebär att befintliga stenar med alger tas bort (biotopförlust) och
ersätts med sand (ny biotop som gynnar plattfiskyngel och hästräkor Crangon spp.). Även
ett ca 10 m2 stort ålgräs kan försvinna här - beroende på hur mycket och var sanden läggs.
I samband med prövningsprocessen i Mark- och miljödomstolen rekommenderas sökanden att föreslå kompensationsåtgärd för biotopförlusten av främst ålgräs. Detta kan t ex
ske genom att de förmodligen helt rena muddermassorna används för att höja bottnen på
lämpligt ställe till ca 3 meters djup där ålgräs trivs.
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Detaljplan för kurbad, hotell och vandrarhem. Marstrand 5:39 m fl (Båtellet mm).
Kungälvs kommun, Västra Götalands län.
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Grundkarta med inlagd sonarbild över havsbottnen.

BILAGA 2

