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Strömstads kommun Norra kustområdet

Översiktlig marinbiologisk kartering av fyra områden: 
Kungbäck, Medvik/Bågen, Saltverksbukten och Hällestrandshamn

Fig. 1. Karta över undersökningsområdena.

Inledning
En översiktlig marinbiologisk kartering har genomförts som underlag för en bedömning om 
lämpligheten och utbredning/avgränsning av hamnlägen i arbetet med ”Fördjupad översiktsplan 
Norra kustområdet – Dynekilen”. Detta översiktliga material kan ligga till grund för en eventuell 
lokalisering och materialet får vid framtida tillstånd och planprövning fördjupas.

Det gäller fyra platser (se kartbild):
Lokal 1, Kungbäck - befintlighamn föreslås kunna utökas.
Lokal 2, Medvik/Bågen - utveckling av befintliga bryggor.
Lokal 3, Saltverksbukten - ny, hamnläge här finns marinbiologiskutredning men en avgränsning 
behövs.
Lokal 4, Hällestrandshamn - utveckling/utökning av befintlig hamn. 
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Metodik
Fältarbetet genomfördes 14 oktober 2014. Inom varje provtagningsområde slumpades 4 (5) 
stycken transekter ut. Provtagningarna genomfördes med hjälp av en släpande kamerarigg. På 
varje provtagningslokal filmades 4 (5) stycken transekter längs botten. Filmerna har sedan legat till 
grund för beskrivning och klassificering av bottentyper, som i sin tur har används till kartunderlag 
och utvärdering.

Fig. 2. Den släpande undervattensfarkosten minimally operated underwater vehicle (MOV) 
utrustad med två kameror. 

Transekternas längd anpassades till lokalens utseende och topografi, och varierade i tid mellan 
1:47 till 5:48 minuter, vilket motsvarar en längd av 15-80 meter.

Den släpande undervattensfarkosten MOV var utrustad med en kamera som filmar framåt och en 
kamera som filmar nedåt. Kamrorna är två högupplösande videokameror av typen GoPro Hero 3, 
försedda med undervattenshus (fig. 2). Kameran spelade in filer i befintligt ljus i full HD-upplösning. 
Även en djupmätare var placerad på släden för att registrera djupet längs transekten. 

Båtens position loggades kontinuerligt med GPS. Denna information ligger till grund för de GIS 
lager som beskriver transekternas läge och sträckning.

Kameran hade ingen display. Filmningen skedde blint, vilket har både för- och nackdelar. Till 
nackdelarna hör att man inte kan se om filmningen fungerar och blir bra förrän man tagit upp 
släden. Med hjälp av en iPhone kunde via wifi omedelbart kontrolleras att den tekniska kvaliteten 
av filmen var bra. En annan nackdel är att man under fältarbetet inte kan ta närbild av föremål för 
att undersöka dem mer i detalj. Till fördelarna hör just att filmningen görs blint då det finns mindre 
risk att man tendera filma på ett subjektivt sätt. Följaktligen blir proverna sant slumpvisa. 



De inspelade filmerna lagrades på minneskort, och kunde efteråt enkelt föras över till dator. 
Filmerna analyserades och möjliggjorde beskrivningar av bottentyp med mera. Totalt har 18 
transekter med en sammanlagd längd av 946 meter filmats och analyserats.



Tabell 1. Transekternas start och slutpunkter i WGS84, SWEREF99 och RT90.

Format:	  DDD	  	  WGS	  84 Format:	  SWR	  SWEREF	  99 Format:	  SG_	  	  RT	  90

Transect La:tude Longitude Eas:ng Northing Eas:ng Northing Distance	  (m)

1TR1 58,99763 11,12938 277688 6546228 1231370 6551188 0

1TR1 58,99709 11,13028 277736 6546166 1231417 6551125 79

1TR2 58,99667 11,12960 277694 6546121 1231375 6551080 0

1TR2 58,99659 11,13050 277746 6546109 1231426 6551068 53

1TR3 58,99649 11,13075 277760 6546097 1231440 6551056 0

1TR3 58,99609 11,13062 277749 6546053 1231429 6551011 46

1TR4 58,99591 11,13063 277749 6546033 1231428 6550992 0

1TR4 58,99576 11,12965 277691 6546019 1231370 6550979 59

2TR1 58,98775 11,14369 278446 6545082 1232114 6550032 0

2TR1 58,98810 11,14334 278428 6545122 1232097 6550072 44

2TR2 58,98857 11,14671 278625 6545162 1232294 6550110 0

2TR2 58,98892 11,14775 278687 6545199 1232356 6550146 72

2TR3 58,98838 11,14939 278777 6545134 1232446 6550079 0

2TR3 58,98883 11,14879 278746 6545185 1232415 6550131 60

2TR4 58,98898 11,15084 278865 6545195 1232534 6550140 0

2TR4 58,98856 11,15040 278836 6545149 1232505 6550094 54

3TR1 58,99444 11,14842 278760 6545811 1232437 6550757 0

3TR1 58,99397 11,14849 278762 6545758 1232438 6550704 53

3TR2 58,99461 11,14989 278846 6545824 1232523 6550770 0

3TR2 58,99437 11,15008 278855 6545797 1232532 6550742 29

3TR3 58,99487 11,15092 278907 6545850 1232584 6550795 0

3TR3 58,99477 11,15108 278915 6545838 1232593 6550782 15

3TR4 58,99506 11,15159 278946 6545868 1232624 6550812 0

3TR4 58,99490 11,15131 278929 6545851 1232607 6550796 24

3TR5 58,99504 11,15190 278964 6545866 1232642 6550810 0

3TR5 58,99479 11,15171 278951 6545838 1232629 6550782 31

4TR1 58,99224 11,17294 280154 6545485 1233828 6550414 0

4TR1 58,99267 11,17327 280176 6545532 1233850 6550461 52

4TR2 58,99204 11,17721 280397 6545448 1234071 6550375 0

4TR2 58,99272 11,17731 280408 6545524 1234083 6550450 76

4TR3 58,99212 11,18278 280718 6545439 1234392 6550362 0

4TR3 58,99273 11,18205 280680 6545509 1234355 6550432 80

4TR4 58,99335 11,18413 280803 6545572 1234479 6550493 0

4TR4 58,99332 11,18293 280734 6545572 1234409 6550495 69

4TR5 58,99442 11,18353 280776 6545693 1234453 6550614 0

4TR5 58,99444 11,18267 280726 6545697 1234403 6550619 50



Resultat och diskussion
Lokal 1, Kungbäck
Kungsbäck är en befintlig hamn som föreslås kunna utökas.

Fig. 3. Foto in mot befintlig hamn, fotograferad från transekt 3 mot väster.

Fig. 4. Google Earth bild över befintlig hamn med transekternas placering.
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I Kungsbäck kördes 4 transekter. Den sammanlagda sträckan är 237 meter. 

Fig. 5. Det gröna området vid transekt 1 visar ungefärlig utbredning av ålgräs och det bruna 
området mjukbotten.

Transekt 1: Transekt 1 är 79 meter lång. Djupintervallet börjar på 0,6 meter och slutar på 4,6 
meters djup. Initialt finns det ett kort stycke utan vegetation med endast lösliggande alger och – 
där bottnen blir synlig – ett fåtal skal och skalgrus från troligen blåmussla Mytilus edulis. Lite 
djupare växer en del ålgräsplantor (cirka 20% täckningsgrad). Sedan skiftar miljön till ett fält med 
nästan uteslutande blåstång Fucus vesiculosus och få lösliggande alger mellan 
blåstångsplantorna. På följande 1,1-4 meters djup, cirka 56 meter i längd, finns en tät ålgräsäng 
med enstaka individer av anemonen ålgräsros Sagartiogeton viduatus och den vanliga sjöstjärnan 
Asterias rubens på bladen. Ålgräsängen blir gradvist glesare (täckningsgrad 90-60%). Med ökande 
distans upphör vegetationen helt och bottnen täcks alltmer av lösliggande alger (täckningsgraden 
varierade upp till 99%). Endast enstaka sjögräsplantor är synliga i periferin.

Transekt 2 är 53 meter lång. Djupintervallet börjar på 4,6 meter och slutar på 7,7 meters djup. 
Första delsträckan domineras av skalgrus och lösliggande alger. Sedan följer en snabb övergång 
till en helt vegetationsfri botten. Här syns ett fåtal individer av den vanliga sjöstjärnan samt 
eremitkräftor. Eremitkräftan är troligen av arten Pagurus bernhardus då dess snäckskal typiskt 
koloniseras av hydroiden taggpolyp Hydractinia echinata.

Transekt 3 är 46 meter lång. Djupintervallet börjar på 9,2 meter och slutar på 8,8 meters djup. 
Bottnen saknar vegetation. Enstaka individer av eremitkräftor (troligen P. bernhardus) och den 
vanliga sjöstjärnan lever på denna botten.

Transekt 4 är 59 meter lång lång. Djupintervallet börjar på 5,2 meter och slutar på 9,1 meters djup. 
Förutom enstaka småpartier med lösliggande alger saknas vegetation på denna sträcka. Utöver 



enstaka individer av eremitkräftor (troligen P. bernhardus) och den vanliga sjöstjärnan noteras en 
plattfisk.

Fig. 6. Översta bilden visar början av transekt 1, mellersta bilden ca mitten av transekt 1 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 1.



Fig. 7. Översta bilden visar början av transekt 2, mellersta bilden ca mitten av transekt 2 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 2.



Fig. 8. Översta bilden visar början av transekt 3, mellersta bilden ca mitten av transekt 3 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 3.



Fig. 9. Översta bilden visar början av transekt 4, mellersta bilden ca mitten av transekt 4 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 4.



Lokal 2, Medvik/Bågen
Medvik/Bågen är ett område där befintliga bryggor föreslås kunna utökas.

Fig. 10. Foto in mot befintlig hamn, fotograferad norr om transekt 3 mot sydost.

Fig. 11. Google Earth bild över befintlig hamn med transekternas placering.

I Medvik/Bågen kördes 4 transekter. Den sammanlagda sträckan är 230 meter. 

Transekt 1 är 44 meter lång. Djupintervallet börjar på 2,2 meter och slutar på 10,2 meters djup. På 
ett relativt kort stycke, 3-5 meter i längd och på 2,2-2,8 meters djup, växer en tät ålgräsäng med 
enstaka individer av ålgräsros och vanlig sjöstjärna. Efter ängen följer ett stycke med skal och 
skalblandat sandbotten, ålgräsblad och enskilda eremitkräftor (troligen P. bernhardus). Med 
ökande djup syns en mindre mängd skalgrus. Några ansamlingar av tarmsjöpung Ciona 
intestinalis finns på bottnen och en individ av ishavssjöstjärnan Marthasterias glacialis.
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Fig. 12. Det gröna området vid transekt 1 visar ungefärlig utbredning av ålgräs och de bruna 
områdena mjukbotten.

Transekt 2 är 72 meter lång. Djupintervallet börjar på 6 meter och slutar på 7,8 meters djup. 
Mjukbottnen saknar vegetation. Bland djur finns endast ett fåtal individer av vanlig sjöstjärna och 
eremitkräfta (troligen P. bernhardus) samt tarmsjöpung.

Transekt 3 är 60 meter lång. Djupintervallet börjar på 5,7 meter och slutar på 6,7 meters djup. 
Precis som föregående sträcka är bottnen vegetationsfri och få djur av vanlig sjöstjärna, 
eremitkräfta (troligen P. bernhardus) och några ansamlingar av tarmsjöpung är synliga.

Transekt 4 är 54 meter lång. Djupintervallet börjar på 6,5 meter och slutar på 6 meters djup. Även 
här finns ingen vegetation på mjukbottnen och mellan några få musselskal förekommer enskilda 
vanliga sjöstjärnor och eremitkräftor (troligen P. bernhardus).



Fig. 13. Översta bilden visar början av transekt 1, mellersta bilden ca mitten av transekt 1 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 1.



Fig. 14. Översta bilden visar början av transekt 2, mellersta bilden ca mitten av transekt 2 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 2.



Fig. 15. Översta bilden visar början av transekt 3, mellersta bilden ca mitten av transekt 3 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 3.



Fig. 16. Översta bilden visar början av transekt 4, mellersta bilden ca mitten av transekt 4 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 4.



Lokal 3, Saltverksbukten
I Saltverksbukten finns förslag om ett nytt hamnläge. Här finns ett antal bryggor men en 
avgränsning behövs.

Fig. 17. Foto in mot ett antal bryggor, fotograferad ost om transekt 1 mot ost.

Fig. 18. Google Earth bild över befintlig hamn med transekternas placering.

I Saltverksbukten kördes 5 transekter. Den sammanlagda sträckan var 152 meter.

Transekt 1 är 53 meter lång. Djupintervallet börjar på 1,9 meter och slutar på 6,9 meters djup. 
Grund mjukbotten med inslag av sten, skalgrus och skal från troligen blåmussla syns bland 
blåstångsplantor och lösliggande alger. Blåstång och de lösliggande algerna täcker bottnen upp till 
80%. Täckningsgraden avtar med djupet (täckningsgrad 40-20%). Vid nästan 7 meters djup finns 
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stenblock delvis täckta av fintrådiga grön- och brunalger. Här finns även enstaka djur av vanlig 
sjöstjärna.

Transekt 2 är 29 meter lång. Djupintervallet börjar på 2,3 meter och slutar på 9,5 meters djup. Lik 
förra sträckan finns grund mjukbotten med inslag av sten, skalgrus och skal från troligen blåmussla 
och ett fåtal fintrådiga alger och blåstångsplantor. Ansamlingar med tarmsjöpung täcker bottnen 
30-40%, och enstaka strandkrabbor Carcinus maenas lever i denna miljö. På större djup 
observeras klippblock med ett tunnt sedimentlager med skal, skalgrus och sten. Här finns 
jämförelsevis många individer av tarmsjöpung, vanlig sjöstjärna och eremitkräftor bland enstaka 
blåstångsplantor.

Transekt 3 är 15 meter lång. Djupintervallet börjar på 8 meter och slutar på 10,4 meters djup. 
Klippblock med ett tunnt sedimentlager med skal, skalgrus och sten karakteriserar bottnen. Denna 
hårdbotten koloniseras av tarmsjöpung, vanlig sjöstjärna och eremitkräftor. Strax efter inspelningen 
fastnade vår utrustning i ett rep på cirka 8 meters djup och förhindrade en fortsättning av 
dokumentationen.

Transekt 4 är 24 meter lång. Djupintervallet börjar på 1,5 meter och slutar på 9 meters djup. På 
sandig botten finns några fintrådiga alger och ansamlingar av tarmsjöpung och eremitkräftor. Vår 
utrustning fastnade i en kedja som omöjliggjorde en fortsatt undersökning av denna sträcka.

Transekt 5 är 31 meter lång. Djupintervallet börjar på 1,7 meter och slutar på 10 meters djup. 
Sandbottnen har inslag av sten och skal från troligen blåmussla. Cirka 10% av bottnen är täckt av 
lösliggande alger vars mängd avtar med ökande djup. Enstaka blåstångsplantor växer här.



Fig. 20. Översta bilden visar början av transekt 1, mellersta bilden ca mitten av transekt 1 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 1.



Fig. 21. Översta bilden visar början av transekt 2, mellersta bilden ca mitten av transekt 2 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 2.



Fig. 22. Översta bilden visar början av transekt 3, mellersta bilden ca mitten av transekt 3 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 3.



Fig. 23. Översta bilden visar början av transekt 4, mellersta bilden ca mitten av transekt 4 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 4.



Fig. 24. Översta bilden visar början av transekt 5, mellersta bilden ca mitten av transekt 5 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 5.



Lokal 4, Hällestrandshamn

Här finns en befintlig hamn och det förslås en utveckling och utökning av denna.

Fig. 25. Foto in mot befintlig hamn, fotograferad från transekt 2 mot sydost.

Fig. 26. Google Earth bild över befintlig hamn med transekternas placering.

I Hällestrandshamn kördes 5 transekter. Den sammanlagda sträckan är 327 meter. 

Transekt 1 är 52 meter lång. Djupintervallet ligger mellan 1,5 meter och 5 meters djup. I början 
syns en kort bit med döda alger på grund mjukbotten följd av en sträcka på cirka 10 meter med en 
tät ålgräsäng. Efter ålgräsängen finns åter igen vegetationsfri mjukbotten med inslag av skal och 
skalgrus. Allteftersom övergår miljön från mjukbotten till hårdbotten som är täckt av ett tunt 
sedimentlager med skal och skalgrus. Här finns större stenar som kolonieras av några fintrådiga 
alger och havsborstmasken Spirorbis spirorbis. Enstaka eremitkräftor (troligen P. bernhardus) samt 
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enstaka vanliga sjöstjärnor lever på och mellan stenarna. På slutet av sträckan verkar bottnen 
skifta till mjukbotten igen med några ansamlingar av tarmsjöpung.

Transekt 2 är 76 meter lång. Djupintervallet ligger mellan 2,2 meter och 7,5 meters djup. I detta 
område finns en tät ålgräsäng (täckningsgrad 80-100%) på cirka 7-8 meters längd. Mellan 
ålgräsplantor observeras mjukbotten med några lösliggande alger. Efter ängens slut finns 
vegetationsfri mjukbotten med några få eremitkräftor (troligen P. bernhardus) och vanliga 
sjöstärnor.

Transekt 3 är 80 meter lång. Djupintervallet ligger mellan 1,5 meter och 5 meters djup. Precis som 
i förra transekten börjar habitatet med en tät ålgräsgräsäng (täckningsgrad 80-100%) på en 
sträcka av cirka 35 m längd. Även ett fåtal av brunalger av arten sudare/snärjtång Chorda filum 
finns representerade bland sjögräsplantorna samt lösliggande alger på botten. När ålgräsängen 
upphör finns åter igen vegetationsfri mjukbotten med inslag av skalgrus och några enstaka vanliga 
sjöstjärnor.

Transekt 4 är 69 meter lång. Djupintervallet ligger mellan 1,2 meter och 4,3 meters djup. Efter en 
kortare sträcka på grund mjukbotten med några individer av vanliga sjöstjärnor och några 
lösliggande alger, detritus, ett fåtal fåtal skal och skalgrus, följer ett litet område, 2-3 meter i längd, 
med sjögräs samt några algplantor sudare/snärjtång. Lite djupare finns åter igen en sträcka med 
vegetationsfri mjukbotten. Ytterligare en grupp med ålgräsplantor och få brunalger av arten sudare/ 
snärjtång blir synlig följd av ytterligare ett stycke med vegetationsfri botten med enstaka vanliga 
sjöstärnor. Enklare uttryckt består större delen av bottnen av vegetationsfri mjukbotten som 
alterneras med två mindre områden av ålgräsplantor med inslag av brunalgen sudare/snärjtång.

Transekt 5 är 50 meter lång. Djupintervallet låg mellan 2,1 meter och 6,9 meters djup. Denna 
sträcka domineras av vegetationsfri mjukbotten med skal, skalgrus och sten samt en del 
lösliggande alger (täckningsgrad 10-30%). Vid slutet av transekten finns inga lösliggande alger 
utan bar mjukbotten med några få vanliga sjöstjärnor och eremitkräftor (troligen P. bernhardus) och 
en plattfisk – troligen skrubbskädda Platichthys flesus – kan noteras.

 



Fig. 27. De gröna områdena vid transekt 1, 2, 3 och 4 visar ungefärlig utbredning av ålgräs och de 
bruna områdena mjukbotten.



Fig. 28. Översta bilden visar början av transekt 1, mellersta bilden ca mitten av transekt 1 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 1.



Fig. 29. Översta bilden visar början av transekt 2, mellersta bilden ca mitten av transekt 2 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 2.



Fig. 30. Översta bilden visar början av transekt 3, mellersta bilden ca mitten av transekt 3 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 3.



Fig. 31. Översta bilden visar början av transekt 4, mellersta bilden ca mitten av transekt 4 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 4.



Fig. 32. Översta bilden visar början av transekt 5, mellersta bilden ca mitten av transekt 5 och 
nedersta bilden i slutet av transekt 5.



Sammanfattning
I rapporten redovisas resultaten av analyser av 4 (vid Saltverksbukten och Hällestrands hamn 5) 
filmade transekter från 4 olika områden i Strömstads kommun: Kungbäck, Medvik/Bågen, 
Saltverksbukten och Hällestrandshamn. Beskrivningar av marina naturtyper och djupförhållanden 
gjordes med hjälp av dessa filmade transekter. Syftet med undersökningarna är att bedöma om det 
ur miljöhänsyn är lämpliga områden för utbyggnad av småbåtshamnar.

Med utgångspunkt från beskrivna marina naturtyper visar det sig, att man troligen kan utöka 
antalet båtplatser i de fyra områdena utan att det inkräktar på sådana miljöer som, enligt 
Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (OSPAR) och Naturvårdsverket, 
anses speciellt skyddsvärda, som till exempel ålgräsängar, musselbankar (blåmussla, hästmussla 
(Modiolus modiolus), ostron (Ostrea edulis)) och grunda havsvikar. Det bör noteras att vi endast 
kan uttala oss om de filmade transekterna. Det är inte möjligt att bedöma närliggande områden 
med den information vi för närvarande har att tillgå. Möjligtvis kan det finnas musselbankar vid 
klipporna i Medvik/Bågen norr om transekt 4 eller också ålgräs i närområden av lokaler som vi inte 
filmat. Beroende på var man vill bygga ut rekommenderar vi en mera detaljerad undersökning för 
att göra minsta möjliga skada i dessa redan påverkade områden.

Ålgräsängar hittas – förutom i Saltverksbukten – vid alla filmade lokaler. Dessa ängar har stor 
ekologisk betydelse eftersom de fungerar som habitat samt uppväxt- och födosöksområde för 
kommersiellt viktiga samt vissa rödlistade fiskarter. Några rödlistade fiskarter som förekommer i 
ålgräsängar är torsk Gadus morhua och ål Anguilla anguilla. Även många ryggradslösa djur som 
kräftdjur, sjöborrar, sjöstjärnor och anemoner lever i ålgräsängar. Ålgräsplantornas rotsystem, så 
kallade rhizom, motverkar kusterosion genom att stabilisera sediment. Närsalter och koldioxid tas 
upp av ålgräset och således minskar övergödning respektive havsförsurning/växthuseffekt. Själva 
ålgräsplantorna dämpar vattenflödet och fungerar som sedimentfälla, vilket sänker vattnets 
grumlighet. På västkusten ligger ålgräsets djuputbredning ungefär på 0-6 (i Öresund ned till 10 
meter) meters djup.

Vid byggnation bör man ha ljustillgång för ålgräsplantor i åtanke. Generellt skuggar en flytbrygga 
mer än pelare och stolpar. Senare typ av brygga skulle kunna etableras på grundare djup medan 
flytbryggor kanske lämpar sig bättre på större djup. Bryggans bredd och orientering (nord/syd 
versus ost/väst) kan också vara viktiga faktorer för påverkansgrad vid byggnation. Muddring i ett 
område med ålgräs skulle leda till en förlust av ängens areal eller också kunna fragmentera den. 
Ökad båttrafik skulle troligtvis påverka sjögräsängen och grunda intilliggande bottnar negativt. 
Propelleraktivitet, svall, ankring, läckage av olja, bensin och båtbottenfärger torde öka 
grumligheten, vilket minskar fotosyntesaktiviteten samt försämrar vattenkvaliteten.

Liksom sjögräsängar kan grunda havsvikar utgöra ett biotopskyddsområde och är viktiga 
rekryteringsområden för flera fiskarter (Naturvårdsverket 2014). Grunda mjuk- och hårdbottnar 
mellan 0-10 meters djup – med och utan vegetation – bedöms som mycket viktiga habitat och 
uppväxtområden för kommersiella fiskarter (Stål 2007) som exempelvis rödspätta Pleuronectes 
platessa. Tånglake Zoarces viviparus är ett exempel på en rödlistad art som är stationär och 
uppehåller sig i strandzonens algbälte på vanligtvis 2-20 meters djup.

Kungbäck karakteriseras av grund mjukbotten med mer eller mindre mängder av skalgrus och 
varierande täckningsgrad av ålgräs och alger. Längst inne i norra delen finns en större ålgräsäng. 
På de övriga bottnar som består av mjukbotten finns inga musselbankar. Norra området är ett 
högproduktivt grunt område och här kan utbyggnad inte rekommenderas. Däremot kan man tänkas 
göra mindre påverkan med en byggnation i de sydvästra delarna med ökat djup. 

Området vid Medvik/Bågen karakteriseras av grund mjukbotten med större eller mindre mängder 
av skalgrus och varierande täckningsgrad av ålgräs och alger. I den västra delen finns en mindre 
ålgräsäng. Det övriga området består av mjukbotten. Musselbankar påträffas inte. Med vår släde 
hade vi inte möjlighet att filma mellan bryggorna med linor och bojor. Det är tänkbart att det på 



grund av rådande djupförhållanden även växer ålgräs där. Utöver denna osäkerhet kan det finnas 
musselbankar vid klipporna norr om transekt 4. En kompletterande undersökning skulle kunna 
göras med vattenkikare eller genom snorkling för att undersöka hur undervattensmiljön ser ut just 
här. Med nuvarande underlag skulle det vara lämpligast att välja utbyggnad av de befintliga 
bryggorna i norr där det inte dokumenterades ålgräs.

I Saltverksbukten finns en blandning av mjukbotten dominerad av sand och skalgrus samt 
hårdbotten med klippblock. Några blåstångsplantor och fintrådiga alger utgör den sparsamma 
vegetationen. På denna plats gjordes även 2002 en marinbiologisk utredning (Nilsson, 2002). 
Varken då eller nu kunde det dokumenteras sjögräsängar eller musselbankar. Bottnen sluttar 
relativt brant och verkar inte vara särskilt produktiv. För att minimera ytterligare exploatering skulle 
man kunna bygga ut befintliga bryggor och låta bli att orientera sig längre västerut. 

Hällestrandshamn karakteriseras av grund mjukbotten med större eller mindre mängder av 
skalgrus och alger samt av flera områden med ålgräs med varierande täckningsgrad. Inga 
musselbankar syns längs transekterna. Ålgräs finns på alla transekter förutom i den nordöstra 
delen (transekt 5). Den största utbredningen av ålgräs är i den sydöstra viken inne i hamnen. 
Utbredningsgraden av dessa fragmenterade ålgräsängar kan tänkas variera under ett år, vilket gör 
det svårt att uttala sig om den verkliga utbredningen. Här rekommenderas en mera detaljerad 
undersökning beroende på var man vill bygga ut. Troligen görs minst påverkan vid byggnation från 
land utåt till djupare områden där ålgräsets utbredning naturligt minskar. Tänkbart är att det på 
grund av bottentypen med grövre substrat som sten inte finns ålgräs i den norra delen, alltså även 
intill vår transekt. Detta kan möjligtvis vara det lämpligaste området för byggnation.
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