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Områdesbeskrivningar för inventerade sandstränder 2013 
 

Läsanvisning för områdesbeskrivningarna i bilaga 1 

Områdesbeskrivningarna har utformats så enhetligt som möjligt. Längst upp står 

sandstrandens namn samt hur många delområden som sandstranden delats upp i. Nedanför 

följer en översiktlig karta som visar strandens indelning i delområden. I kartan ses en röd linje 

som visar dagens öppna solbelysta sand samt en gulstreckad linje som visar den öppna 

solbelysta sandytan för 50 år sedan (Sandmark, 2013). I kartan visas också ljusblå fält över 

delområdesindelningen. Om utrymme funnits så finns till höger om kartan små översiktligt 

tagna fotografier från delområdena. Nedanför bilderna och kartan återfinns en tabell med data 

för varje delområde. Där finns information om den öppna sandytan för 50 år sedan och i dag. 

En kolumn visar hur varje delområde är rankat. I en annan kolumn redovisas värdet för 

friluftsliv och biologisk mångfald och till sist finns information om ifall det förekommer 

mindre myrlejonslända (och i förekommande fall, antal). Åtgärdsbehovet återges för varje 

delområde. Sedan följer en kort text om det allmänna intrycket för hela sandstranden. Bland 

annat beskrivs tillgänglighet och hur området upplevs.  

 

Därefter beskrivs åtgärdsförslagen med utgångspunkt från vegetationen på stranden. Texten är 

en sammanfattning av resultaten från fältinventeringen. Fältblanketterna är i regel något mer 

detaljerade där även anteckningar gjordes i kartan som var med under inventeringen.  

 

Åtgärdsförslagen beskrivs i generella termer och vid eventuella åtgärder krävs möjligen 

återbesök och framtagande av mer detaljerade skötselplaner. Texten i bilagan kan ses som en 

vägledning inför eventuellt kommande restaureringsarbeten. 

 

Flera av de beskrivna sandstränderna ligger på privatägd mark. För att de föreslagna 

åtgärderna ska kunna genomföras krävs markägarens tillstånd. Många av åtgärderna kräver 

också tillstånd och dispenser från myndigheter. 

 

Observera att sandstränderna inte presenteras i nummerordning i bilagorna, såsom de gjort i 

huvuddelen av rapporten. För att enklare hitta en sandstrand via namn presenteras de här i 

alfabetisk ordning, från Alsters strandbad till Tönnöarna.  
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Nr Sandstrand Nr Sandstrand 

27 Alsters strandbad 33 Kvinnholms sand 

4 Arnäs Udde 2 L. Abborrtan 

22 Bomstad O 38 L. Björnrukan 

21 Bomstad V 37 Långerudden O 

40 Bottenviken 35 Långerudden V 

17 Bredsanden 36 Långholmen 

12 Bråthammarön 23 Långudden 

13 Bråthammarön 24 Lövnäsudden 

16 Båtviken 20 Lövnäsviken 

5 Gåsen 11 Onsön lilla 

32 Göstasviken 10 Onsön O 

1 Götviken 9 Onsön V 

18 Göviken 8 Onsösundet 

7 Hamnviken 19 Randviken 

15 Hasselnäset 39 S. Björnrukan 

41 Hultön 3 Sandön 

29 Jäverön 25 Skutberget 

26 Kattviken 30 Strandviks badplats 

31 Klommersand 34 Tallskär 

28 Kungsnäs 14 Torsviken 

    6 Tönnöarna 
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Alsters strandbad Nr 27 
Antal delområden:  2 

 

Delomr 1 

 

 
Delomr 2 

 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 842 848 6 M. högt Medel Nej Litet 

Delomr 2 447 24 5 Lågt Lågt Nej Akut 

 
Beskrivning 
Högt besökstryck och hög tillgänglighet. Fina klippor mellan öppna sandytor skapar en naturskön 

badplats med variation. Mot väster finns en båtklubb och mot öster ett staket som avgränsar mot privat 

mark. Några gamla omklädningshytter av kulturhistoriskt värde finns i delområde 2 och i delområde 1 

låg tidigare en välbesökt restaurang som tyvärr brann ned. Sandstranden har som helhet lågt biologisk 

värde. 

 

Åtgärdsförslag 
För delområde 1 bedöms åtgärdsbehovet vara litet. Delområdet sköts som kommunal badplats. Viss 

etablering av salix, al och björk finns, främst i västra delen mot båtklubben. Även vid utfyllnaden där 

restaurangen låg, samt gränslinjen mot delområde 2. Mot delområde 2 finns utbredd vass som riskerar 

att erövra ytor mot delområde 1. Därför bör det övervakas och hållas efter. Sly kan röjas bort i 

delområde 1. För delområde 2 är igenväxningen betydligt mer omfattande och inte mycket av den 

tidigare öppna sandytan finns längre kvar. Utanför själva sandstranden växer tätt bestånd av vass och 

en tjock torvmatta täcker sandbottnen. På sandstranden växer rikligt med al, björk och enstaka tallar 

med en ålder mellan 5-15 år. Sandstranden är smal och avgränsas mot norr av en klippavsats. Mot och 

på klipporna växer tall där enstaka individer bär karaktär och högre ålder. Dessa bör sparas och röjas 

fram. All ungvegetation som skuggar eller riskerar skugga dessa tallar bör avlägsnas mot söder. 

Vassen och torvbildningen är det största problemet vid Alsters strandbad (delområde 2). Den bör 

grävas bort och vassen bör röjas ned och hållas efter. Grävning krävs i vattnet för att få fram 

sandbottnen igen. Rotryckning av al, salix och björk rekommenderas, även tall om möjligt. Annars kan 

tall kapas med stubbar som går jämns med marken.  

Område 1 

Område 2 
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Arnäs Udde Nr 4 
Antal delområden:  3 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 5863 2262 9 Lågt M. högt 228 Måttligt 

Delomr 2 1753 36 6 M. högt Lågt 3 Akut 

Delomr 3 415 21 6 M. högt Lågt nej Akut 

 

Beskrivning 
Den stora sandstranden (delområde 1) är naturskön och mycket artrik, men inte tillgänglig för 

allmänheten (privat). Om inte sandstranden varit privat skulle rankingen vara 10. De två andra mindre 

delområdena har högt värde för friluftslivet och ligger utmed en vandringsled och i närheten av 

vindskydd/eldstad. Delområde 1 är mycket artrikt medan de mindre sandytorna i delområde 2 och 3 är 

betydligt mer igenväxta. Delområde 3 var tidigare en fin badstrand, nu är den kraftigt igenväxt. 

 

Åtgärder 
Delområde 1 har i dag viss skötsel av markägare som bedriver harvning och röjning. Småtall bör tas 

ned och några äldre tallar kan också tas bort för att öppna upp mer solbelyst sand. Mjölonen kan rivas 

bort i partier (östra delen). I södra delen (som inte är privat) är igenväxningen omfattande av al i ålder 

5-50 år. Den bör tas bort och rotryckas om möjligt. Sanden grävs fram i ”viken” och förna avlägsnas. 

Delområde 2 är en liten sandyta som visserligen har förekomst av mindre myrlejonslända men får 

anses ha lägre prioritet än delområde 3 som är en fin badstrand som i princip är helt igenväxt. Här 

krävs kraftiga åtgärder där rotryckning av al sker. Mycket förna finns uppspolad och den grävs bort 

tillsammans med grässvålen som börjar etablera sig.  

 

 Område 2 

Område 3 

 

 Område 1 

Område 1 

Område 3 
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Bomstad Ost Nr 22 
Antal delområden:  3 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 3130 1537 6 Lågt Medel 10 Litet 

Delomr 2 4385 660 5 Lågt Medel 9 Akut 

Delomr 3 7145 1635 7 Medel Högt 51 Akut 

 

Beskrivning 
Bomstads östra sandstränder är i dag fragmenterade i flertalet mindre sandytor. Tidigare bestod 

sandstranden av större sammanhängande sandstränder. Delområde 2 och 3 är privatiserade och 

tillgängligheten är klart begränsad, framförallt i delområde 2. Delområde 1 ligger invid campingen och 

har god tillgänglighet. Skomakarviken (delområde 3) har höga naturvärden och kraftig igenväxning. 

 

Åtgärder 
För Bomstad O bör åtgärderna i första hand prioriteras till delområde 3 (Skomakarviken) där högst 

värde finns. Delområde 3 är idag fragmenterat och höll tidigare stora öppna sandytor. Igenväxningen 

är kraftig och åtgärdsbehovet akut. I områdets västra del finns rikligt med alsly som ”åkerholmar”. 

Alen bör rotryckas. Utanför i vattnet finns tät vassvegetation som inte är helt torvbildande. Den bör 

röjas och tas bort. Möjligen har fritidshusägarna grävt i delar av sandstranden. Mot öster finns fina 

sandytor där sandstarr växer. Här finns inte mkt sandstrand kvar utan gräs, vass och starr växer utbrett 

på sandstranden. I gräset kommer rikligt med alsly som röjs bort av fritidshusägare. Här krävs kraftiga 

åtgärder där alen rotrycks och sanden grävs fram igen. Träd som står söder om de gamla grova tallarna 

(tallar som växer på sanddyner) avlägsnas för att öka andelen solbelyst sand och solbelysning mot de 

äldre tallarna. Bortgrävning av förna krävs för att blotta sanden i området efter att träden avverkats. 

Det krävs att grävning sker med försiktighet för att inte påverka eller utrota de myrlejonsländor som 

finns på vissa områden på sandstranden. Hänsyn bör också tas till sandstarren.  

  

Område 1 

Område 2 Område 3 

(skomakarviken) 

 

Område 1 

Område 2 

Område 3 
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Bomstad Väst Nr 21 
Antal delområden:  3 

 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 3026 1365 9 Medel Högt 92 Litet 

Delomr 2 4060 1583 9 Medel M. högt 74 Måttligt 

Delomr 3 13024 9040 10 M. högt M. högt 91 Litet 

 
Beskrivning 
Bomstad V är kommunens största sammanhängande sandstrand. Tidigare hängde hela området ihop 

(1-3) men i dag är det fragmenterat. I öster finns en husvagnscamping och även i norr där det även 

finns serviceanläggningar. Från delområde 3 (som är Bomstadbaden) avskiljs stranden med ett staket 

mot delområde 2. Delområde 1 och 2 upplevs otillgängliga och privata. Sandstränderna upplevs som 

artrika, framförallt delområde 1 och 2, och trots det höga besökstrycket även delområde 3 

(Bomstadbaden). 

 

Åtgärder 
Åtgärdsbehovet bedöms som litet eller måttligt vid Bomstad V. Störst behov av åtgärder finns i 

delområde  2 där småtall och även något äldre tallar tagit större sandytor i anspråk. Gräs och 

exploatering har gjort att sandytan krympt. Vid staketet som avgränsar delområde 2 och 3 finns rikligt 

med slyuppslag som bör avlägsnas snarast. Här är läget mer akut. Utanför staketet har vass etablerats 

vilket också tas bort (slåtter). Mot öster i delområde 3 har en alskog vuxit upp som kan tas bort, men 

åtgärden har lägre prioritet. Alskogen skapar en naturlig gräns mot campingen som ligger vidare 

österut. Den fortsatta utbredningen av alskogen bör övervakas och begränsas. Eventuellt kan enstaka 

tallar som växer i norra delen av sandstranden i delområde 3 tas bort för att gynna de äldre tallar som 

finns insprängda i kantlinjen. Karaktärer lyfts fram. Man bör gå mycket varsamt fram vid en eventuell 

åtgärd. I delområde 1 är åtgärdsbehovet litet och sköts troligen av fritidshusägare. Här har 

sandstranden en relativt intakt öppen sandyta. Skogen kryper längre ut mot sandstranden från norr och 

utglesning av skog kan göras för att trycka tillbaka skogen och öppna upp mer sand. Sandstarr växer i 

delområde 2 och i gräns mot delområde 3. 

 

 
 Område 1 

 
 Område 2 

Område 3 

 
 Område 2 

Område 3 

Område 2, staket 
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Bottenviken Nr 40 
Antal delområden:  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 Okänt 583 4 Medel Lågt nej Inget 

 

Beskrivning 
Liten sandstrand som sköts som kommunal badplats. Den är lättillgänglig men troligen inte så 

välbesökt men viktig för de närboende. Här finns en gräsyta som övergår till sandstrand och klippor 

mot syd där eldstad och sittbänkar finns. 

 

Åtgärder 
Inget större åtgärdsbehov finns i dagsläget. Vassens utbredning bör övervakas.  

Område 2 
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Bredsanden Nr 17 
Antal delområden:  1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 8536 2822 7 Högt Högt 103 Stort 

 
Beskrivning 
Sandstranden är inte tillgänglig för allmänheten eftersom vägen som leder till sandstranden är 

bommad. Stranden, som troligen utnyttjas av båtfolket.,är naturskön och ligger i ett stilla område med 

lite bebyggelse.  

 

Åtgärder 
Sandstrandens yttre områden, mot norr och söder, är i akut behov av åtgärder medan helhetsintrycket 

är i stort behov. I kantzonerna har igenväxningen pågått under längre tid och här växer vass ute i sjön 

som troligen påskyndat etableringen av vegetation på stranden. Vassen bör avlägsnas, alen rotryckas 

och sanden grävas fram. En, ljung och gräsvegetationen i norra delen grävs bort så den naturliga 

sandstranden kommer fram (ljungen norr om sandstranden lämnas orörd). Äldre rapporter om 

sandödla och hasselsnok finns från Bredsanden. I söder är albeståndet mer rikligt och högvuxet. Så 

långt som möjligt rotrycks alen och sanden grävs fram. Från väster har skogen vandrat in, framförallt i 

södra delen av området. Skogen ”trycks tillbaka” genom att det sågas bort träd närmast sandytan och 

öppnar upp för mer solbelyst sand. Mitt på sandstranden växer björkar och yngre tallar som tas bort. 

Mjölonen lämnas orörda och småtallar röjs bort. Mycket förna har spolats upp på stranden, men bör 

rensas bort.  

Från norr, vy söderut 

Område 1 

Områdets mittdel 

Område 1 
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Bråthammarön Nr 12-13 
Antal delområden: 2  

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 1289 804 5 Medel Lågt Nej Måttligt 

Delomr 2 1530 776 1 Lågt Lågt nej Inget 

 

Beskrivning 
Två mindre sandstränder ligger på var sin sida om en udde. Sandstränderna är bara tillgängliga via båt. 

Delområde 2 upplevs som privat. Delområde 1 har medelvärde för friluftslivet och är en fin alternativ 

sandstrand till de större som finns i Kattfjorden. Båda områdena har röjts och harvats och har viss 

skötsel, troligen av närboende. 

 

Åtgärder 

Delområde 2 bedöms i dagsläget inte ha något åtgärdsbehov framförallt eftersom sandstranden sköts 

av närboende. Delområde 1 har måttligt åtgärdsbehov och har troligen skötsel av närboende vilket 

förhindrat mycket av igenväxningen av sandstranden. Gräs, mossa och lav, som har tagit stora ytor i 

anspråk i norra delen, bör tas bort, exempelvis genom harvning (eftersom sandstranden saknar 

förekomst av mindre myrlejonslända kan harvning genomföras). Några björkar på 30-40 år kan 

avverkas för att öppna upp mer sandyta. 

Område 1 

Område 2 

Område 2 

Område 1 

Område 1 
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Gåsen      Nr 5 

Antal delområden: 3 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 2861 1248 9 M. högt Högt 28 Stort 

Delomr 2 174 162 7 Högt Måttligt 2 Akut 

Delomr 3 569 0 1 Lågt Lågt Nej Akut 

 

Beskrivning  
På ön Gåsen finns små partier med sand i väster och en lite större strand i söder. Stranden är 

svårtillgänglig om man har lite större båt. En brygga skulle underlätta avsevärt. Bänkar och eldstäder 

finns vilket nyttjas under högsäsong. Delområde 1 är en lagunliknande sandstrand som tillhör en av 

Vänerns finaste. Ön är en av de viktigare för friluftslivet i Segerstads skärgård. Här växer också gamla 

grova karaktärstallar med mycket högt värde. Delområde 2 är också välbesökt och har högt värde, 

dock är igenväxningen omfattande vilket gör att värdet i nuläget är lägre. Delområde 3, en tidigare 

sandstrand, är i dag helt överväxt och skogsbeväxt. Där finns även gammal rasad fiskarkoja 

 

Åtgärder 

Delområde 3 är helt igenväxt och här krävs mycket stora åtgärder för att återfå sandytan vilket inte 

bedöms som rimligt. Fokus bör läggas på delområde 1 och 2. På åsen längst i söder i delområde 1 

växer ett albestånd upp på den sandrevel som sammanbinder ön med ett litet skär. Dessa bör rotryckas 

så utsikten söderut bibehålls och igenväxningen förhindras. På åsen i söder växer också små tallar som 

bör glesas ur. Karaktärer av tall bör dock sparas. Här måste man gå mycket varsamt fram. Alsly i 

strandlinjen söderut rotrycks. I områdets sydöstra del är igenväxningen mer omfattande och här krävs 

större insatser. Här växer tall, al och en hel del asp. Rotryckning rekommenderas även här. Sanden ska 

sedan grävas fram igen. Mitt i delområde 1, uppe vid karaktärstallarna, tas småtall bort för att gynna 

karaktärerna och de äldre tallarna. Förnan kan avlägsnas genom grävning. Mjölonmattorna längre ned 

grävs bort till viss del så att större sandyta öppnas (mjölonen erövrar sakta men säkert mer och mer 

sandyta). I norr rotrycks alen. I delområde 2 är igenväxningen omfattande och här krävs större 

insatser. Alen rotrycks och träd avverkas. Död ved flyttas.  

  

Område 1 

Område 2 

Område 3 

Område 2 

Område 1 

Område 1 

Område 2 

Område 1 
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Göstasviken Nr 32 
Antal delområden: 1  

 

 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 okänt 18 5 Lågt Medel 7 Akut 

 

Beskrivning 
En mycket liten sandstrand som är otillgänglig. En skogsväg leder ned mot stranden norrifrån, men 

vägen är vanligtvis bommad. Från sjön är stranden också svåråtkomlig då vassen är utbredd och 

klipporna runt viken svåra att angöra. En naturskön stig leder till stranden från Kvinnholms sand i 

öster. Igenväxningen är omfattande och det är en tidsfråga innan sandstranden helt skuggas och 

myrlejonen försvinner. Ned mot vattnet finns utbredd vegetation av örnbräken, uppspolad vass och 

annat dött organiskt material (bland annat en död älg). Från kanterna sluter sig skogen. Ut mot vattnet 

har vassen tagit över. 

 

Åtgärder 

Örnbräken bör ryckas eller knäckas med käpp för att på sikt utrotas (ryckning är att föredra). Sanden 

bör grävas fram och vassen grävas bort. Alen rotrycks och tall/gran sågas ned, framförallt mot söder så 

mer solljus kan komma in mot sanden. Vassen längre ut i sjön slåttras för att på sikt utarmas så att den 

försvinner. 

Område 1 
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Götviken Nr 1 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 3122 1067 5 Medel Lågt Nej Måttligt 

 

Beskrivning 
En allmän väg leder ned till parkering vid sandstranden. I öster finns några bänkar och en eldstad som 

troligen tillhör närboende. Sandstranden upplevs inte privat. Viss skötsel (harvning, uppstädning av 

vass och röjning) förekommer. Mot norr finns en tydlig erosionsbrant. Sandstranden harvas vilket kan 

vara en förklaring till att stranden känns artfattig. Lite mer grovkornig sand kan vara en annan 

förklaring. Gräs växer ut mot stranden och tar över mer och mer sandyta. 

 

Åtgärder 

Ute i sjön, på båda sidor om viken, finns tät vassvegetation som måste hållas efter så att den inte sluter 

sig (vilket möjligen görs av närboende). I öster växer några björkar och tallar som kan tas bort. Mot 

väster växer mer tät skog (al och björk) allt längre ut på sandstranden. Dessa bör avverkas (stora),  

mindre träd bör rotryckas och sanden grävas fram. Mest jobb i området är att ta bort gräs och småsly 

genom grävning. Eventuellt kan några tallar sågas bort i norra delen av sandstranden för att ”trycka 

tillbaka skogslinjen” som vandrat ut.  

 

Område 1 
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Göviken Nr 18 
Antal delområden: 1 

 

 

 

 

 

 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 2013 1172 6 Lågt Medel 14 Måttligt 

 

Beskrivning 
En bommad väg leder ned till sandstranden som är lagunliknande med höga berg i norr som ger en fin 

inramning. Här finns en gles vassvegetation i norr och söder och en kort och relativt brant sandstrand i 

norra delen. Sandstranden är mer igenväxt i mitten där en bäck rinner fram. Inristning i berget anger 

högvattnet år 1910. I söder är det mer privatiserat och igenväxt, framförallt med gräs, vass och starr. 

 

Åtgärder 

Den norra delen av sandstranden har en relativt intakt sandyta men den växer igen i de mittersta 

delarna i närheten av bäcken med framförallt al. Rotryckning rekommenderas innan träden blir för 

stora och riskerar att skugga sandytan där mindre myrlejonslända finns. I söder dominerar gräs och 

vassvegetation som verkar klippas av närboende. För att öppna upp den sandytan krävs grävning vilket 

bedöms ha något lägre prioritet. 

Område 1 



Bilaga 1 

14 

 

Hamnviken Nr 7 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 Okänt 356 4 Högt Lågt nej Stort 

 

Beskrivning 
Vandringsleder mot Arnäs udde går förbi den lilla sandstranden i Hamnviken. En körväg leder ända 

ned till stranden. Stranden är mycket långgrund och området därav hårt drabbat av igenväxning 

(Hamnviken – Gubbskären). Gräsvegetationen är utbredd i strandlinjen och växer på stor del av den 

skuggade sandstranden och uppväxande träd krymper ytan för varje år. I norra och södra delen finns 

rikligt med slyuppslag av framförallt al. Isskador kan ses långt in i skogen norr om delområde 1. 

 

Åtgärder 

Alen rotrycks och tallar tas ned med låg stubbe. Försiktig grävning görs för att avlägsna förna, gräs 

och buskar utmed vattenlinjen. Gles vass växer utanför sandstranden men är i dagsläget inte utbredd 

och något större hot. Den bör dock övervakas så den inte tar över. Längre in i Hamnviken är vassen 

mer utbredd och här är igenväxningen 100 procent. Urglesning av skogen mot väster för att släppa in 

mer ljus på sandstranden kan göras för att gynna flora och fauna.  

Område 1 

Tidigare öppen 

sand/grus 
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Hasselnäset Nr 15-16 
Antal delområden: 2 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 2529 1138 5 Lågt Medel 23 Stort 

Delomr 2 2118 529 4 Lågt Medel 9 Stort 

 

Beskrivning 
De två sandstränderna vid Hasselnäset har mycket liten tillgänglighet eftersom en bommad väg leder 

ned mot stränderna. Delområde 2 är mycket svårtillgängligt, där man måste gå över privat tomt för att 

nå stranden. Därav bedöms sandstränderna ha mycket lågt värde för friluftslivet. De upplevs dessutom 

privata. Delområde 2 sköts av närboende genom t.ex. harvning och röjning. Utbredd vass har tidigare 

funnits där som röjts bort, men den växer tillbaka (enligt kontakt med närboende). Delområde 1 

prioriteras vid eventuella åtgärder (Båtviken). 

 

Åtgärder 

Viken i delområde 1 har utbredd vassvegetation vilket troligen kommer att påskynda igenväxningen. 

På stranden är igenväxningen utbredd i södra delen där rikligt med slyuppslag finns med inslag av 

äldre träd. Dessa bör rotryckas och sanden bör grävas fram. Gräsvegetation, mossa och mjölon tar 

stora sandytor i anspråk vilket bör grävas bort. I mitten på sandstranden finns ett bestånd av mindre 

tallar. Dessa kan sågas ned till lågstubbar alternativt rotryckas. Mot norr har delar av sandstranden 

försvunnit till följd av exploatering och ned mot vattenlinjen är marken brukad som trädgård. Utanför 

finns utbredd vass. Insatserna bör i första hand prioriteras mot södra delen av sandstranden. 

Delområde 2 har skötsel i dag och stora ansträngningar görs för att hålla stranden öppen, t.ex. genom 

harvning. Sandstranden är mycket flack och långgrund. Vassen bildar ett lager med jord vilket gör att 

igenväxningen hela tiden tar nya tag. Sanden skulle lättare hållas öppen om det översta lagret grävdes 

bort. Uppe på stranden finns mycket förna (tallbarr, kottar) på grund av en rad med tallar som bör tas 

bort. Dessa står precis vid gränsen till tomter vilket gör hela projektet svårbedömt. Åt väster finns 

rikligt med alsly som bör rotryckas och vassen bör grävas bort. Eftersom områdena är starkt 

privatiserade är det svårt att säga något generellt om hur åtgärder ska göras. 

Område 1 

(Båtviken) 

Område 2 
Område 1 

(Båtviken) 

Område 1 

Område 2 

Område 1 

Område 2 
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Hultön Nr 41 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 okänt 489 2 Lågt Lågt nej Måttligt 

 

Beskrivning 
Sandstranden på södra Hultön är mycket svårtillgänglig och upplevs privat. Den har ett fint läge och 

det känns som om sandstranden ligger insprängd i skogen. Sandytan är minskad till följd av 

fritidsbebyggelse. Här finns viss skötsel, harvning verkar förekomma. Norr om stugan finns värdefulla 

äldre tallar.  

 

Åtgärder 

I ytterkanterna (öst och väst) sker igenväxning. Det är svårt att precisera åtgärdsbehovet för området. I 

norr finns en hel del yngre tallar och björkar som kan avverkas för att öppna upp sandytan och få mer 

ljusinsläpp på de äldre tallarna som står bakom huset. Skogen ”trycks tillbaka” i kanterna genom att 

träden avverkas några meter in. 
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Jäverön Nr 29 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 okänt 122 5 Högt Lågt Nej Akut 

 

Beskrivning 
Södra Jäverön har en liten sandstrand som ligger utmed vandringsleder som går längs kusten. I öst och 

väst finns fina klippor och långgrund sandbotten. Här är det svårtillgängligt med båt och sandstranden 

nås lättast via vandringsleden. Viss röjning verkar ha skett. Vass och gräs har tagit stora sandytor i 

anspråk och om det inte vore för att viss röjning gjorts så skulle sandstranden troligen vara mer 

igenväxt än vad den är i dag. 

 

Åtgärder 

Det krävs åtgärder för att bibehålla den öppna sandytan. I östra delen har vass/gräs tagit över och 

den/det bör grävas bort. Mot norr ”trycks skogen” tillbaka genom att barrträd sågas ned och al rotrycks 

om möjligt. Här finns också utbredd gräsvegetation som grävs bort. Utglesning av träden bör göras 

mot väster för att mer solljus ska nå sanden på eftermiddagen. Al kan ringbarkas här. 
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Kattviken Nr 26 
Antal delområden: 1 

 
Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 okänt 273 1 Lågt Lågt Nej Inget 

 

Beskrivning 
Upplevs privat. 

 

Åtgärder 

”Sköts” av närboende. 
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Klommersand Nr 31 
Antal delområden: 2  

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 1897 1353 6 Lågt Högt 111 Lite 

Delomr 2 14626 1270 8 Högt Högt 199 Akut 

 

Beskrivning  
Delområde 2 har potential till mycket högt värde för friluftslivet eftersom sandstranden är mycket fin 

och långgrund medan delområde 1 är privatiserat och otillgängligt. Från den privata vägen som ofta är 

bommad leder en stig ned till sandstranden genom en våtmark i delområde 2. Denna upplevs dock som 

ogästvänlig att gå igenom. I södra delen av delområde 1 finns en tydligt eroderad kant med flygsand. 

 

Åtgärder 

Delområde 1 har litet behov av åtgärder. Viss igenväxning sker i ytterkanterna, mot klipporna. De 

träden kan tas bort för att behålla ljusinsläppet mot sanden som i dag är stort. Delområde 2 bör 

prioriteras vid åtgärder. Tidigare fanns en större sandyta vid delområde 2 som i dag består av en tydlig 

sandbank där mycket träd (20-30 år) växer och bakom (mot öster) en våtmark med vass på sandbotten. 

Sandstranden är ”märklig” och svår att avgränsa. Mot söder övergår sandstranden i ett vasshav på 

sandbotten och sandbanken är helt igenväxt. Här krävs stora åtgärder där vassen röjs och grävs bort. 

Träden rotrycks och sanden grävs fram igen. På så vis skulle strandens yta kunna ökas rejält. Mindre 

myrlejonslända fanns tydligt koncentrerat till den sandyta i södra delen som hotas starkt av det snabbt 

uppväxande skogsbeståndet runtomkring. Öster om sandstranden, i våtmarken, är det svårt att säga vad 

man ska göra för åtgärder, om man ska göra något över huvudtaget. Stigen bör i alla fall röjas fram 

och hållas öppen. Eventuellt kan också en spång byggas ut till sandstranden.  

Område 1 

Område 2 

Område 1 

Område 2 
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Kungsnäs Nr 28 
Antal delområden: 1 

 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 okänt 51 5 Högt Lågt nej Måttligt 

 

Beskrivning 
Kungsnäs är en kommunal badplats och tillgängligheten är hög. Här finns utplacerade bänkar och 

brygga. Klippor mot söder ger en variationsrik badstrand. 

 

Åtgärder 

Gräs har tagit över stor del av sandytan. Det kan grävas bort om mer sand vill framhävas. Vidare 

österut finns tät aspskog och en hel del aspskott som letar sig längre och längre ut mot sandstanden. 

Här bör skogen röjas och ”tryckas tillbaka”. I norr växer al och björk som också breder ut sig. De kan 

eventuellt sågas ned (men det finns nog intresse av att spara dem som barriär mellan badplatsen och  

fritidshusen som ligger där). 

Område 1 
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Kvinnholms sand Nr 33 
Antal delområden: 2 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 6490 2966 10 M. högt M. högt 1153 Akut 

Delomr 2 2582 140 10 M. högt M. högt ” Akut 

 

Beskrivning 
En bommad väg leder till en mindre skogsväg som går mot strandens östra del. Tillgängligheten är 

begränsad och troligen kommer flest besökare från sjön. Besökstrycket är uppskattningsvis relativt 

lågt, vilket skulle kunna förklara de rika förekomsterna av mindre myrlejonslända. Det här är en av 

Vänerns finaste sandstränder med tillhörande dynområde som har mycket höga värden. Här finns 

Vänerns enda kända lokal av dynvargspindel (Arctosa perita)! Delområde 2 är kraftigt igenvuxet och 

stora sandytor har gått förlorade. En vacker naturstig går vidare mot Göstasviken västerut. Hela 

sandstranden bedöms ha akut behov av åtgärder där framförallt delområde 2 har förlorat mycket 

sandyta och har i dag mycket små sandblottor kvar. Här dominerar alsly och busk- gräsvegetation. I 

delområde 1 är det framförallt småtall som vuxit upp på själva ”storstranden”. Längre upp på stranden 

återfinns gamla grova tallar som vittnar om tidigare öppnare sandstrand. Dynerna kan följas hela 

vägen bort mot klipporna i väster.  

 

Åtgärder 

Här krävs stora insatser och de bör i första hand prioriteras till delområde 1 även om delområde 2 

också bör åtgärdas. Träden bör i möjligaste mån rotryckas ända upp på sanddynerna i norr. De gamla 

grova tallarna och enstaka yngre sparas. Ridåerna med tall som växer längre ned på stranden rotrycks 

så flygsanden blir aktiv igen. En före detta bäck rinner genom stranden och den bör röjas fram (kraftigt 

igenväxt område). Vass i delområde 2 bör grävas bort. Förna, gräs och mossa grävs bort för att öppna 

upp mer sandyta. Stor hänsyn måste tas till biologiska värden vid körning av maskiner, grävning etc.  

Område 1 Område 2 

Område 2 

Område 1 
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Lilla Abborrtan Nr 2 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 13443 1937 5 Medel Medel nej Stort 

 

Beskrivning 
Lilla Abbortan är ett gammalt sandtag med tidigare stor öppen sandyta. Det är en intressant 

kulturlämning som i dag bara återstår i små fragment. Sandtaget går ända ut i vattnet och har något 

otydliga avgränsningar. Sandstranden är fin och vattnet blir snabbt djupt (muddrad en gång i tiden för 

lastning av skepp?). En brant slänt (sand) leder ned till sandstranden som består av en stor öppen 

sandyta. Ned mot vattnet finns en hel del slyuppslag. Mot söder finns tidigare erosionsbranter som i 

dag är helt överväxta. Mest småtall finns i områdets högre terräng.  Sanden i slänten ned mot 

sandstranden är grovkorning och kan möjligen vara artrik. Den har inte undersökts utförligare med 

avseende på andra arter än mindre myrlejonslända. 

 

Åtgärder 

Åtgärderna bör i första hand prioriteras till själva sandstranden rakt nedanför branten (bild 2). Här 

återfinns yngre al som rotrycks. Åtgärderna som behövs i det området är i dagsläget relativt små. I 

övriga delar av området krävs mer omfattande åtgärder, framförallt utmed vattenlinjen söderut där 

ingen blottad sand finns kvar. Utanför stranden växer tät vass. Utmed stranden växer tät alvegetation 

samt äldre tall/björk/al något högre upp på stranden. Det är intressant utifrån restaureringen av 

sand/grus-täkter att stranden ligger förhållandevis nära Sörmons före detta grustag, vilket eventuellt 

gör området mer intressant. Dess tillkomst och historia bör undersökas närmare. 

Sandstranden 

Stigen ned (Brant) 
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Lilla Björnrukan Nr 38 
Antal delområden: 4 

 
Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 1994 85 5 Medel Lågt Nej* Akut 

Delomr 2 2857 20 5 Medel Lågt Nej* Akut 

Delomr 3 2973 1753 9 M. högt M. högt 88 Stort 

Delomr 4 3240 22 5 Medel Måttligt Nej Akut 

 

Beskrivning 
En stig leder till Lilla Björnrukan (omr. 3) från parkeringen vid Stora Björnrukan. Tillgängligheten här 

är god och besökstrycket är troligen mindre än på Stora Björnrukan. Stigen fortsätter förbi delområde 

3 och går vidare mot Långerudden i väster. Här finns en mycket fin vandringsled med växlande 

naturupplevelser där man växelvis kommer till olika sandstränder. Delområde 1, 2 och 4 är helt 

igenväxta och nästan ingen blottad sand finns kvar. Delområde 3 har en mycket fin lagunliknande 

sandstrand som tidigare har hängt ihop med en stor sträcka med solbelyst sand mellan Långerudden-

Stora Björnrukan. Troligen var den mycket artrik en gång i tiden. I dag återstår bara fragment.  

 

Åtgärder 

Läget är akut på de flesta delarna av Lilla Björnrukan där stor del av tidigare öppen sandyta är 

igenväxt (-83 % på 50 år). Delområde 3 är fortfarande en stor öppen sandstrand men har stort behov av 

åtgärder för att inte få fortsatt minskad sandyta. Många delar på Lilla Björnrukan får anses i det 

närmaste förlorade och insatserna bör i första hand fokuseras till delområde 3. Här växer tall som 

sågas ned för att öppna upp en större sandyta där äldre tallar växer. I viss mån kan mjölon grävas bort. 

I öst och väst växer framförallt al som krymper sandytan. De rotrycks. Vassen vandrar in och bör 

grävas bort i framförallt öster (helst hela vägen bort mot Stora Björnrukan). En stor björk växer mitt i 

delområde 3 och den sågas ned. Stranden städas upp från skräp och förna. Röjning upp till 

sanddynerna i öst rekommenderas. 

 
*Vid besök 2013-09-09 observerades mindre myrlejonslända i delområde 1 och 2 samt även dvärglin och 

strandlummer.   

omr. 1 

omr. 2 

omr. 3 
omr. 4 
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Långerudden Ost Nr 37 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 10171 3515 7 Medel M. högt 263 Stort 

 

Beskrivning 
En stig går från Lilla Björnrukan till Långerudden O. Området är annars svårtillgängligt och besöks 

troligen inte så mycket av allmänheten utan mest av boende i närliggande fritidshus. En väg leder till 

Långerudden men den är bommad. Norrifrån går en traktorväg ned mot stranden som går att köra med 

bil. Området bedöms vara svårtillgängligt. Stranden känns i flera avsnitt privat. Sandstranden är på 

grund av igenväxning fragmenterad i mindre områden men artrik. Förutom förekomst av mindre 

myrlejonslända har sandvargspindel och sandjordtunga också hittats här. 

 

Åtgärder 

Sandstranden är fragmenterad i mindre områden och däremellan sker en mer omfattande igenväxning 

på partier av klapperstenstrand. Främst kommer alsly, men också en hel del småtall och ljung och 

buskvegetation. Mot norr kryper skogen längre in, framförallt tallar på 40-50 år. Mot väster finns mer 

omfattande ljungvegetation (ljunghed på sand) med sandblottor. Sandstranden upplevs som artrik och 

bevarandevärd. Al och småvegetation rotrycks och gräs/förna grävs bort. Längre upp på stranden kan 

äldre tallar tas bort för att ”trycka tillbaka skogen” en aning. Sanddynerna i öster röjs fram och de 

något äldre tallarna friställs. I områdets ytterkant i öster finns ett kraftigt aluppslag på 

klapperstensstranden som bör tas bort (hållas tillbaka). Här växer också enstaka större al/björk/tall som 

tas bort och sanden grävs fram. På vissa ställen kan mjölon grävas bort (några meter) för att öppna upp 

för mer sand mot ljungvegetationen. Död ved (stående, liggande) bör också tas bort och kan med 

fördel flyttas längre upp på stranden eller i dess ytterkanter. Eftersom området har flertalet närliggande 

fritidshus krävs tydlig information innan åtgärder kan göras. Sandstranden upplevs mycket artrik där 

variationen mellan klapper, grus och sand gör stranden spännande. Den utbredda och rätt omfattande 

ljungvegetationen som sanden övergår i mot norr känns artrik och viktig som biotop. Åtgärder bör 

möjligen utföras för att gynna denna speciella karaktär, dock först efter tydlig information till 

fritidshusägarna. 

Område 1 

I öst 

I väst 
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Långerudden Väst     Nr 35 

Antal delområden: 2 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 2692 2070 9 Högt M. högt 341 Akut 

Delomr 2 12979 5520 10 M. högt M. högt 485 Akut 

 

Beskrivning 
Sandstranden ligger längst ut på en udde som består av en rullstensås som sticker ut i Vänern. Mot 

öster finns uppspolad sand mellan klippor i en stor variation. Mot väster finns en fin sandstrand som 

övergår i en sandrevel/grusås som försvinner ned i Vänern och utgör en intressant geologisk 

formation. Delar av sandytorna döljs av en kraftig igenväxning. Sandstranden består av 

klapper/grus/sand och enstaka äldre tallar växer där ovanför och övergår i ljunghed i norr. Hela 

området bedöms som mycket artrikt med stort antal mindre myrlejonsländor och lokal för 

sandvargspindel (Arctosa cinerea). En bommad väg leder ut mot udden genom ett fritidshusområde. 

Tillgängligheten är därför begränsad och det är även svårt att komma åt stranden med båt.  

 

Åtgärder 

Åtgärdsbehovet bedöms som akut för hela sandstranden. Främst är det ungt alsly som fått fäste utmed 

hela sandstranden, framförallt ut mot spetsen. Allt bör rotryckas. Mot öster finns en större variation 

med ung tall, al och även äldre björkar/tallar. Allt bör avlägsnas. I vissa områden kanske grävning 

behövs. Norr om udden är det mer omfattande igenväxning med al, tall och buskar som bör rotryckas. 

Längre upp på stranden finns något äldre träd, främst tall, som också bör tas bort (lågkapade stubbar). 

Vidare norrut krävs mer omfattande arbeten och här måste troligen sanden grävas fram igen. Möjligen 

avgränsas sandstrandens nordliga utbredning till den vall som går västerut mot Tallskär.  Tidigare var 

stora ytor blottade i Tallskärsviken. Här finns utbredd vassvegetation som vid en restaurering av den 

delen bör tas bort. Vid åtgärder bör stor hänsyn tas till sandvargspindeln och mindre myrlejonslända 

(körning över sanden, grävning etc. bör noga planeras). Ljungen och mjölonen norr om sandstranden i 

delområde 2, bör också skötas. Små tallar växer upp i ljungen vilka bör tas bort. Ljungheden norr om 

delområde 2 bör skötas! (unik naturtyp för Värmland, om än i mikroskala).  

  

Område 1 

Område 2 

Område 2 

Område 1 
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Långholmen  Nr 36 
Antal delområden: 1 

 

Södra sandfickan 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 1183 360 6 Högt Måttligt 3 Akut 

 

Beskrivning  
En långsmal ö som ligger strax utanför Långerudden på södra Arnön. Västra delen består av 

klippor och däremellan uppspolad sand. Mitt på ön finns en sandstrand som är nästan helt 

igenväxt. På norra sidan finns en sandstrand som också försvunnit i framförallt alsly. Ön bär 

tydliga spår av tidigare bete (betad med får in på 70-talet).  

 

Åtgärder 

Mitt på ön finns kraftigt uppslag av sly som bör avverkas. Tallbeståndet bör glesas ur, och så 

även enarna på öns västra del, för att öppna upp fler sandblottor. Vid en restaurering bör den 

västra delen där sandstränderna finns prioriteras, men det vore önskvärt att restaurera hela ön 

och återinföra fårbete.   

Område 1 



Bilaga 1 

27 

 

Lövnäsviken Nr 20 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 okänt 217 4 Medel Lågt Nej Litet 

 

Beskrivning 
En bommad väg leder ned till sanden norrifrån. Viken upplevs privat. Här finns utbredd vass och liten 

sandyta som är solbelyst. I sydost finns en liten sandstrand som inte ingår i delområdet (dock 

eftersöktes mindre myrlejonslända även där). 

 

Åtgärder 

Övre delen av sandstranden täcks av gräsvegetation och ut mot vattnet finns tät vass i öst och väst som 

bör grävas bort. På stranden växer äldre träd som kan tas bort för att öka ytan med solbelyst sand. 

Område 1 

Område 1 
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Onsö lilla Nr 11 
Antal delområden: 1 

 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 268 27 5 Högt Medel Nej Akut 

 

Beskrivning 
En liten sandstrand med fin sandbotten. Nästan helt igenväxt. Svårtillgänglig och nås endast med båt. 

Vid strandens norra del återfinns äldre tallar med stora karaktärsvärden. Här övergår sandstranden i 

något som liknar fördyner. Det är helt igenväxt med små sandblottor som är helt skuggade. 

 

Åtgärder 

Alen dominerar området och ned mot vattnet är det mest gräs/vass. Det krävs stora insatser för att 

återskapa den lilla sandytan. Al och björk kan rotryckas alternativt ringbarkas för att om några år 

avverkas. Vassen bör röjas och sanden grävas fram.  

Område 1 

Område 1 
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Onsö Ost Nr 10 
Antal delområden: 2 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 4504 2845 9 M. högt M. högt 131 Akut 

Delomr 2 3985 0 3 Lågt Lågt Nej Akut 

 

Beskrivning 
En sandstrand som består av en variation av klapper, stenblock, grus och sand. Variationen är 

spännande. Mer fin sand mot öster och mer grus mot öster. Däremellan klapper och sten. Sanddyner 

finns och mjölonmattor. Sandstranden är svårtillgänglig även med båt. Ett fritidshus finns i öster. 

Vassen är utbredd både i öster och väster. Udden mellan Onsö V och Onsö O (delområde 2) var 

tidigare liknande grusstrand men är i dag helt igenväxt. 

 

Åtgärder 

Västra delen av delområde 1 är värst drabbat av igenväxning och där är det framförallt tall som växer 

lite högre upp på stranden. Ned mot vattnet dominerar al. Alen rotrycks och tallen kan avverkas med 

låga stubbar (helst rotryckas). Mjölonen kan grävas bort upp till erosionskanten. Delområde 2 är helt 

igenväxt och stora insatser krävs för att öppna upp sanden igen. Delområde 1 är fortfarande glest 

bevuxet i väster så åtgärder (om de görs nu) blir i förhållande enkla. Vassen bör röjas bort och hållas 

efter. Bortgrävning och framgrävning av sand kan vara aktuellt. 

Område 1 

Område 1 

Område 2 

Område 1 

Område 1 
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Onsö Väst Nr 9 
Antal delområden: 2 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 3429 1551 10 M. högt M. högt 303 Akut 

Delomr 2 1528 26 6 Måttligt Lågt nej Akut 

 
Beskrivning 
Långgrund sandstrand som är uppskattad bland båtfolket. Vassen är utbredd i viken utanför 

sandstranden och stranden är långgrund, vilket gör det svårt att ta sig till stranden söderifrån. Norra 

sidan av Onsön är bättre för angöring med båt och stigar leder därifrån ned till sandstranden på södra 

sidan. Östra delen av delområde 1 och hela delområde 2 är kraftigt igenväxta och har endast små 

sandblottor kvar. 

 

Åtgärder 

Hela sandstranden bedöms ha ett akut behov av åtgärder som i första hand bör styras mot delområde 1 

som har högst värden. Först och främst bör vassen, som i det närmaste helt slutit sig runt sandstranden, 

röjas bort. Vassens utbredning påskyndar igenväxningen avsevärt. I öster har igenväxningen pågått 

längst och här återfinns en hel del tall. Längre ned mot vattnet finns mest alsly. Tallen kan sågas ned 

med låga stubbar, alternativt rotryckas om möjligt. Även alen rotrycks. Sanden grävs fram (förna 

grävs bort och i viss mån mjölon). Mot väster finns en hel del alsly av ung ålder som rotrycks. I 

angränsning mot delområde 2 (udden) finns en hel del al och björk av något högre ålder. De kan 

ringbarkas för att senare avverkas. Mjölon smyger sig längre och längre ut på stranden och bör tas bort 

upp till erosionskanten. Blottor kan skapas mellan mjölonmattorna. Upp mot skogen tas yngre tallar 

bort och enstaka äldre tallar ska gynnas. Vidare kan sand grävas upp och fler träd tas bort längre upp 

på stranden för att öka solbelyst sand.  

 

Första prioritet är att ta bort vassen och ungt sly som börjar växa upp i strandkanten. Uppspolad 

vass/förna tas bort för att förhindra ny igenväxning. Delområde 2 åtgärdas på liknande sätt men här 

krävs mer omfattande åtgärder eftersom igenväxningen pågått under längre tid samt att sanden i denna 

del ligger mellan klippor i vad som i dag är ren skog. 

Område 1 

Område 1 Område 2 

Område 1 

Område 2 
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Onsösundet Nr 8 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 
 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 1469 350 8 M. högt Högt 118 Akut 

 

Beskrivning 
Röjning av stranden har tidigare gjorts. Vandringsled, friluftsanläggningar finns i anslutning till 

sandstranden. Hög tillgänglighet och en viktig sandstrand utifrån rekreation. Tyvärr är sandstranden 

kraftigt igenväxt och ute i vattnet är det tät vass (inga badmöjligheter). Tallar med höga värden finns 

vid sandstranden.  

 

Åtgärder 

De äldre tallarna bör friställas så mer solljus når dem. Al rotrycks. Småträd tas ned och sanden grävs 

fram. Vassen grävs bort så det blir en öppen sandstrand igen. Att ta bort vassen bör prioriteras.  

Område 1 

Område 1 
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Randviken Nr 19 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 okänt 448 5 Medel Lågt Nej Akut 

 

Beskrivning 
Långgrund sandstrand med fin sand. Mot väster finns en häftig klippvägg och mot öster utbredd vass 

som är torvbildande i de inre delarna. Sandstranden är främst bevuxen med al. Äldre träd saknas.  

Stranden är dock svårtillgänglig, då den lättast nås via en stig som känns relativt privat.  

 

Åtgärder 

Vassen röjs ned och sanden mot öster grävs fram (vassen grävs bort). Alen rotrycks. Större exemplar 

kan ringbarkas för att senare avverkas, men helst rotryckning.  

Område 1 

Område 1 
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Sandön Nr 3 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 4753 3835 8 M. högt Medel Nej Måttligt 

 

Beskrivning 
Stranden på Sandön är en av de geologiskt sett mest intressanta sandstränderna i kommunen. Stranden 

består av en sandrevel som formats genom vågornas verkningar. Det finns också inslag av klappersten 

och grus. Små fördyner finns som är bevuxna med mjölon. Mjölon och ljung växer utbrett på 

sandstrandens övre del där också tall växer. Flertalet små tallar kommer upp i ljungen. Några äldre 

tallar förekommer, bland annat en karaktärstall. Mot öster syns flackare dyner och mer frodig 

lövvegetation. Här är igenväxningen mest utbredd. Fritidsanordningar finns, men stranden är svår att 

angöra med båt.  

 

Åtgärder 

Ön röjs på småsly. Möjligen kan delar av mjölonen tas bort samt ljungen tryckas tillbaka något för att 

öppna upp mer sandyta. Men framförallt bör det röjas och övervakas så att skogen inte tar mer sandyta 

i anspråk. Eldning av öns norra del skulle kunna vara en skötselmetod (norr om karaktärstallen).  En 

brygga på ön skulle underlätta att angöra med båt.  

 

Område 1 

Område 1 
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Skutberget Nr 25 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 okänt 1586 8 M. högt Lågt Nej Litet 

 

Beskrivning 
En av kommunens mest tillgängliga sandstränder med högt besökstryck. Den sköts idag som en 

kommunal badplats och en camping och motionsanläggning finns i anslutning till stranden 

 

Åtgärder 

Fortsatt skötsel av stranden. Sandreveln i väster bör öppnas upp genom att rotrycka träden. 

Karaktärsträdet (en salix) på den så kallade tombolon sparas till evighetsträd. 

Område 1 

Område 1 
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Stora Björnrukan Nr 39 
Antal delområden: 2 
Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 3610 204 9 Högt Medel Ja Akut 

Delomr 2 8149 6353 10 M. högt Högt 28 Stort 

 

Beskrivning 
Stora Björnrukan är den mest välbesökta sandstranden på Arnön och det är en kommunal badplats 

med god tillgänglighet. Sandstranden är stor och ligger naturskönt. Möjligen kan det vara svårt att 

hitta till sandstranden om man inte har lokalkännedom. Delområde 1 är i princip helt igenväxt där små 

blottade sandytor finns kvar. Mot öster börjar delområde 2 att minska och växa igen. Här finns 

tillhörande sandtallskog med flertalet äldre grova tallar med särskilda karaktärer. 

 

Åtgärder 

En hel del äldre tallar växer mitt på sandstranden och om dessa tas bort öppnas en stor sandyta upp. 

Förna börjar byggas upp bakom dessa och den grävs bort/harvas bort. Mot öster är det en mer 

omfattande igenväxning (delområde 1) där mycket småsly kommer upp. Detta rotrycks och skogen 

trycks tillbaka. Den lilla sandstranden längst österut är nästan helt igenväxt och här krävs mer 

omfattande åtgärder. Delområde 2 är nästan helt igenväxt. I sjön finns omfattande vassvegetation som 

bör slåttras (växer på klapper så det är svårt att gräva, men om möjligt bör det göras). Alsly rotrycks 

och större alar kan ringbarkas för senare avverkning. Tallar tas ned med lågkapade stubbar. Helst 

rotrycks även de.  

Område 1 

Delområde 1 Delområde 2 

Delområde 1 
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Strandviks badplats Nr 30 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 okänt 160 5 Högt Lågt Nej Litet 

 

Beskrivning 
Kommunal badplats som har löpande skötsel av kommunen. Tillgängligheten är god, men den ligger 

lite avsides. 

 

Åtgärder 

Lågt behov av åtgärder. Framförallt bör det övervakas så att inte gräset krymper sandytan och att inte 

sly vandrar in från sidorna. Röjning bör göras av sly mot väster. 

Område 1 
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Tallskär Nr 34 
Antal delområden: 1 

 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 5709 228 8 Högt M. högt 80 Akut 

 

Beskrivning 
En mycket naturskön sandstrand som är nästan helt förlorad i vegetation. Tillgängligheten är 

begränsad och stranden nås lättast med båt. På norra sidan av ön finns en enklare båthamn med några 

båtar. En väg som är körbar med bil leder ut till skäret, men vägen är bommad vid två ställen. 

 

Åtgärder 

Kraftiga åtgärder krävs snarast för att rädda den lilla sandyta som finns kvar. Småslyet rotrycks och 

sanden grävs fram. Förna avlägsnas genom grävning på udden. Vassen röjs bort och om möjligt grävs 

bort. Mycket död ved finns på udden och den bör flyttas. Genom att ta bort träd som växer in mot 

sanden norrifrån öppnas sanden upp. 

Område 1 
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Torsviken Nr 14 
Antal delområden: 1 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 okänt 801 5 Högt Lågt Nej Inget 

 

Beskrivning 
En långgrund sandstrand med utbredd gräsvegetation. Ned mot vattnet är det mer dyigt. Området på 

kartan är i dag inte längre öppet utan sandstranden bestod vid inventeringen av en sandvall som spolats 

upp under vinterns högvatten (2013 års högvatten). Stranden ligger i anslutning till en camping och 

sköts som badplats av campingen. 

 

Åtgärder 

Fortsatt skötsel som badplats.  

Område 1 
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Tönnöarna Nr 6 
Antal delområden: 1 

 

Data Sand kvm Sand kvm Rank Värde för Värde Förekomst Åtgärds- 

 50 år sen idag  friluftsliv biologi Mindre 

myrlejon 

behov 

Delomr 1 okänt 111 8 M. högt Lågt Nej Akut 

 

Beskrivning 
En liten sandstrand som ligger uppspolad på den norra Tönnön. Vid lågvatten blottas en sandrevel 

mellan de två öarna. Häftig sandstrand ”mitt ute i sjön” som är viktig för båtfolket. 

 

Åtgärder 

Det finns rikligt med alsly på sandstranden på norra Tönnön som bör rotryckas snarast för att inte bli 

ett stort problem i framtiden. Eventuellt kan några träd tas ned norrut för att öppna upp sanden mer 

och låta ljus komma in mot klapperstensvallen som finns norr om sandstranden. 

 

Område 1 


