Naturrum i Skärgårdsriket
Olof Pehrsson
En stor del av Kungälvs kommun utgörs av skärgård. Denna del av Bohuskusten påverkas
starkt av utflödet från Sveriges största vattendrag, Göta älv, vars mynningsområde fungerat
som ett delta med åtföljande rik biologisk produktion. Den nordgående strömmen i och
utanför skärgården med näringsrikt vatten har på så sätt gett underlag för ett rikt djurliv. Detta
gäller då också för fågellivet, vars förekomst, biotoper och habitat studerats mera ingående
utmed Västkusten sedan 1960-talet och framåt under flera årtionden [1-39].
Men, redan från slutet av 1930-talet kunde jag lära känna skärgården innanför Marstrand,
d.v.s. innan Marstrandsvägen kommit till. Det var således också före miljögifternas förödande
tillkomst. Då kunde jag ringmärka (ringar från Göteborgs Naturhistoriska Museum)
framgångsrikt uppfödda kullar av pilgrimsfalk på Brattholmen. Strandvallmo kunde blomma
på ett skär. Varje gård hade en liten eka [39] och en ryssja strax utanför som gav fångst.
Nyfikna tumlare simmade i kölvattnet från min lilla skeppsgigg med sprisegel. Aktersnurror
fanns inte under krigsåren. Den intensiva jakten med vettar på knipa under vintern blev så
småningom en bidragande orsak till att studier av djurlivet i den marina miljön
intensifierades.
Från mitten av 1960-talet drevs en intensiv bevakning av fågellivet under en 10årsperiod. Från fem tullkryssare inventerades fågellivet tre gånger per vintersäsong, i
november, januari och mars, från Strömstad till Varberg utmed fastställda båtrutter med tre
ornitologer på varje båt. Samtidigt räknades fåglar från ett stort antal observationsplatser på
land. Det var aldrig svårt att få ornitologer att ställa upp som inventerare på tullkryssarna, i
synnerhet inte på den nordligaste turen som besökte både Segelskären och Väderöarna. Från
slutet av 1980-talet upprepades inventeringarna från tullkryssare under en 3-årsperiod, Den
rådande klimatförändringen hade redan då gjort sig påmind. Intensiva stormar i januari och
långt in i februari omöjliggjorde då inventeringar vid denna årstid. Under 1960-talet var det i
stället isläggningen som kunde hindra framkomsten i vissa farvatten. Under åren 1966-68
inventerades också förekomsten av häckande sjöfågel på alla holmar och skär [5].
Målsättningen bakom studierna av fågellivet i skärgården var att identifiera viktiga och
skyddsvärda områden. Fredade fågelskär under häckningstid tillkom därefter redan under
1960-talet [40]. CW-listade områden och och Natura 2000-områden har tillkommit efterhand.
En studieresa till våtmarker i ett flertal stater i USA [41] för att få kunskaper om hur man
restaurerar och sköter våtmarker gav också information om hur man genom olika
anläggningar kan förbättra allmänhetens möjligheter att besöka sådana områden och förvärva
kunskaper om naturen. Där har man lagt stor vikt vid denna senare del av det skäl, att ju mer
kunskap människor får om naturen desto mer är då myndigheterna benägna att via
skattemedel ekonomiskt bidraga till att informera om och skydda värdefull natur. Med
erfarenheter från denna resa tillkom utformningen av naturrummet vid Fågeludden i
Hornborgasjön. Sveriges första och kanske mest kända och välplacerade naturrum torde
annars vara det som är beläget i Kristianstads Vattenrike.
Mot bakgrund av all kunskap och erfarenhet från årtionden av forskning i Bohusläns
skärgård blev det också uppenbart att ett naturrum skulle behövas i ett stycke bohuslänskt
skärgårdsrike. Ett första förslag till ett sådant framfördes redan vid mitten av 1980-talet och
kunde åter presenteras i slutet av 1990-talet [42]. För en optimal funktion av ett naturrum i
skärgård kan några grundförutsättningar anföras:
1. Platsen skall vara belägen i skärgårdsmiljö.
2. En närbelägen tilläggsplats för båt måste finnas.
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3. En båt med utrymme för en skolklass skall vara permanent knuten till anläggningen, eftersom
inga vägar och promenadstigar kan finnas ut till besöksmål på omgivande vatten, öar, holmar
och skär.
4. Anläggningen skall vara lättillgänglig med hjälp av befintlig kollektivtrafik, eftersom man inte
kan nyttja egna fordon för att ta sig till befintliga besöksmål.
5. Anläggningen måste vara belägen vid en marin vattenmiljö, som har ett rikt djurliv, vilket är
representativt för flertalet av skärgårdens arter.
6. Anläggningen måste vara belägen nära vid ett vatten där djurlivet kan studeras med tubkikare
även vintertid från en observationsplats inomhus.
7. Anläggningen måste vara belägen vid ett vatten som även vintertid är tillräckligt syrerikt för
att kunna hysa förekomst av fisk.
8. Anläggningen måste vara belägen vid ett vatten där prov året runt kan tas på växt- och
djurplankton.
9. Anläggningen måste vara belägen på en plats där skärgårdsvatten kan pumpas in till mindre
akvarier för studium av dagsaktuellt tillstånd i den marina miljön.
10. Anläggningen måste vara belägen på en plats där djurlivet året runt kan studeras både över och
under vattenytan med hjälp av fjärrstyrda, fasta kameror med samtidig visning på en
bildskärm i en befintlig sanmlingslokal i naturrummet med utrymme för en skolklass.
11. Stödutfodring av svanar och annan sjöfågel skall kunna ske invid platsen även under vintrar
med isläggning.
12. Utfodring av fisk med speciell metodik skall kunna ske för att också ge möjlighet till studium
av säl, tumlare och fiskande fåglars undervattensaktivitet.

Det finns endast en enda plats utmed västkusten, som kan tillgodose alla dessa
förutsättningar: Rökan invid Instö ränna. Vid en placering och utformning av ett naturrum
för det anförda ändamålet måste utrymme och utrustning stå till förfogande för en skolklass
med olika aktiviteter såväl inom- som utomhus. Vid Instö ränna finns en av de 14
provtagningsstationer utmed Bohuskusten, där prov tas enligt ett kontrollprogram och
redovisas för varje månad [43] med avseende på hydrografi och förekomst av alger. Då
redovisas rådande miljöstatus med hänsyn till övergödande oorganiskt kväve, klorofyll och
skadliga alger.
Sådan kunskap utgör basen för den målsättning som riksdagen fastställt [44], enligt vilken
näringsfrhållandena i kust och hav ska motsvara det tillstånd som rådde under 1940-talet och
tillförseln av näringsämnen till havet ska inte förorsaka övergödning . I ett naturrum för den
här aktuella skärgården, som utgör både Natura 2000-område [45] och som avses bli ett
naturreservat [46], skall dagsaktuell information kunna erhållas såväl i undervisning som för
allmänhet, turister och media, för att någon gång i framtiden kanske kunna uppnå det uppsatta
målet 1940-talets tillstånd.
Ett naturrum kan också utgöra bas och informationscentral för turistverksamhet med
avseende på olika besöksmål både till lands och till sjös. Allt efter årstid och väderlek kan
olika turer bjudas ut under hela året. För varje besöksmål kan videofilmer utarbetas som ger
information före besöket. Den rika skärgården mitt i Kungälvs kommun ger möjlighet till ett
stort antal utfärder t.ex. [37]:
13.
14.
15.
16.

Med båt i december-januari: Vinterfågel i skärgården
Med båt till övervintrande alfåglar vid Dörjeskär.
Med båt i mars: Ejdern har anlänt och kan uppträda i flockar på flera tusen i Sälöfjorden.
Med båt april/maj: Häckningstiden har börjat i Sälöfjorden (ejder, grågås, kanadagås,
vitkindad gås, tobisgrissla, labb).
17. Till fots till Marstrandsöns västligaste punkt vid kuling/storm (tretåiga måsar, liror, sulor,
stormfåglar).
18. Med båt till Nordre älvs fjord i november-mars: Möjligheter till observation av örn.
19. Besök i knölsvanarnas fjord: Ryskärsfjorden.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Fågelturer till öar (Klåverön, Älgön, Brattön)
Botaniska strövtåg maj-juli på Brattön, Klåverön, Älgön..
Rastande och häckande vadare i en långgrund havsvik, Ödsmåls kile med båt till Rörtången.
Det äldre kulturlandskapet på skärgårdsöar (Klåverön, Älgön maj-september).
Tillbaka till sillens storhetstid (Stensholmen, Rörholmen, Flatorna).
Den hävdade ljungheden i augusti (Älgön).
Bergarter från Brattön till Pater Noster.
Vad finns på bottnarna? Turer med dykarassistans och video.
Århundradens postrutt till Marstrand.
Skärgårdens äldsta försvarsanläggning besök vid en fornborg (båt till Tjuvkils huvud).
Sälsafari till Sälungarna, Sälö och Sälöfjorden.
Handikappled med rullstol ut på ön Grenen ut i levande skärgård och bort från trafikbuller.
Klippstrandens växter från Rökan till Enertången (från skörbjuggsört till kattfot och
ljungfrulin.
33. Skärgårdens natt: Från bränningars brus efter storm till sjöfåglars och berguvars rop.
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