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Åtgärdsplaner för 11 prioriterade sandstränder 2013
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.
Sandstränderna är livsmiljöer för många känsliga växter och djur. Det gör att åtgärder kräver
stor hänsyn, framförallt i de delar av sandstranden som bedöms som extra känsliga. Dessa
delar är markerade i åtgärdsplanernas detaljkartor. Här nedan följer generella anvisningar om
vad som gäller vid arbeten på samtliga sandstränder.
Generella hänsynstaganden
Vid arbete med maskiner på sandstranden gäller följande:
 Körvägar ska noga planeras innan arbetet påbörjas, onödig körning på sandstranden
ska undvikas och fordons påverkan hållas så minimal som möjligt.
 Körskador som eventuellt uppstår, exempelvis spår i sanden, måste åtgärdas när
arbetet är slutfört.
 Utpekade känsliga områden får endast under konsultation med sakkunnig personal
beträdas med maskin (kan exempelvis vara utpekade områden med värdefulla insekter
som bedöms som extra känsliga för störning och markslitage).
Vid blottläggning av sand gäller följande:
 Förna avser mossa/barr och annat ytligt marktäckande material. Förna skalas försiktigt
av med grävskopa och ska inte ske djupare än 5-10 cm. Sanden rättas till så inga tydlig
grävspår syns.
 Vid torv, eller vegetation med djupare rötter så som gräs eller dylikt, grävs sanden
försiktigt fram med något djupare skoptag. Sanden ska om möjligt sållas och groparna
återfyllas med den sållade sanden.
Vid rotryckning och uppgrävning av material gäller följande:
 Småbuskar och träd (små och stora) som rotrycks skakas så att så mycket sand som
möjligt återförs till stranden. Vegetationen körs sedan bort.
 Större träd som rotrycks ska om möjligt inte kapas på stranden utan köras bort från
stranden och kapas på lämpligt ställe. Tillförsel av sågspån vid sågning ska minimeras.
Vid sågning av större träd som ej kan rotryckas gällerföljande:
 Gamla träd (ålder över 100 år) får inte under några omständigheter sågas ned.
 Vid restaureringen måste instruktioner om vilka träd som ska sågas ned tydligt
framgå. Vid eventuell osäkerhet bör alltid trädet lämnas och sakkunnig personal ska
kontaktas för vidare instruktioner.
 Träd som sågas ned transporteras om möjligt bort från stranden och kapas på lämplig
plats för att sedan lättare kunna köras bort. Enstaka grövre tallar kan deponeras i
sandstrandens ytterkanter som faunadepå.
Vid vassröjning och uppgrävning av vass gäller följande:
 Allt avslaget och uppgrävt material körs bort från sandstranden.
 Vid framgrävning av sandbotten bör arbetet försiktigt framskrida. En bedömning görs
löpande av om det är lämpligt att fortsätta gräva. (sandbotten kanske inte alltid går att
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gräva fram då botten kan bestå av lera eller annat material som inte lämpar sig för
fortsatt grävning osv.).

Hur ska man läsa åtgärdsplanerna?
Åtgärdsplanerna är uppbyggda på liknande sätt. Här följer en kort förklaring till hur tabellerna
ska läsas. Mer information om rankingen och sandsträndernas bedömda värde finns att läsa i
huvuddelen av denna rapport.

Sandstrand
Inventerings nummer

Sammanvägt värde för
sandstranden (rekreation +
biologiskt värde. Rank 10 är
högst)

Öppen sand för 50 år
sedan

Datum då åtgärdsplanen
senast är ändrades

Värdet bedömt i 4 klasser, lågt,
medel, högt eller mycket högt

Öppen sand idag
Antal delområden
sandstranden är
uppdelad i

Kort beskrivning av sandstranden och dess
värden

Förekomst av mindre
myrlejonslända
Åtgärdsbehovet
bedömt i 4
klasser, litet,
måttligt, stort
eller akut

Kort beskrivning av det generella
åtgärdsbehovet och åtgärderna

Sedan följer bevarandemålen, översiktskarta och föreslagna restaureringsåtgärder med
detaljkarta. Sist i åtgärdsplanen finns fotografier från den aktuella sandstranden med
anteckningar om de föreslagna restaureringsåtgärderna.
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7. Hamnviken
Data

Sand kvm Sand kvm Rank Värde för
50 år sen idag
friluftsliv

Värde
biologi

Delomr 1

Okänt

Lågt

356

4

Högt

Förekomst Åtgärdsmindre
behov
myrlejon
nej
Stort

Beskrivning
Vandringsleder utmed Arnäs Udde går förbi den lilla sandstranden i Hamnviken. Stranden är
mycket långgrund och området därför hårt drabbat av igenväxning (Hamnviken –
Gubbskären). Isskador kan ses långt in i skogen norr om sandstranden. En körväg leder ned
till stranden från väster. Gräsvegetationen är utbredd i strandlinjen. I norra och södra delen
finns rikligt med slyuppslag, framförallt av klibbal. Längre in i Hamnviken (mot norr) är
vassen mer utbredd och här är igenväxningen 100 procent. Området är i dag en nyckelbiotop.
Sandstranden bedöms i nuläget ha låga biologiska värden och inga myrlejonsländor
observerades vid inventeringen 2013.
Åtgärdsförslag
Trädvegetation och buskar rotrycks. Försiktig grävning görs för att avlägsna förna, gräs och
buskar utmed strandlinjen. Gles vass växer utanför sandstranden men är i dagsläget inte
utbredd och utgör inte något större hinder, men den bör övervakas så att den inte tar över
själva sandstranden. Utglesning av skogen kan göras mot väster för att släppa in mer ljus på
sandstranden för att gynna flora och fauna.
Bevarandemål
 Området ska vara attraktivt för friluftslivet som fin sandstrand med badmöjligheter
 En öppen sandyta ska förekomma (potentiellt blottad sand)
 Vass får ej förekomma utanför de blottade sandytorna
Översiktskarta
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Restaureringsåtgärder, delområde a
 Träd, buskar och småsly rotrycks och körs bort
 Sand och grus blottläggs genom grävning
 Enstaka träd tas ned mot söder och väster för ökat ljusinsläpp mot sandstranden.

Urglesing för ökat
solinsläpp

Rotryckning av träd,
blottläggning av sand
Potentiellt blottad sand

Norra delen av Hamnviken med en vy söderut.
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8. Onsösundet
Data

Sand kvm Sand kvm Rank Värde för
50 år sen idag
friluftsliv

Värde
biologi

Delomr 1

1469

Högt

350

8

M. högt

Förekomst Åtgärdsmindre
behov
myrlejon
118 st
Akut

Beskrivning
Röjning av stranden har tidigare gjorts. Vandringsled och friluftsanläggningar finns i
anslutning till sandstranden. Den har hög tillgänglighet och är en viktig sandstrand för
rekreation utifrån läget. Sandstranden har mycket slyuppslag och ute i vattnet tät vass (inga
badmöjligheter). Sandstranden är dock snart helt skuggad av vegetation. Tallar med höga
naturvärden finns vid sandstrandens norra del. Ett flertal mindre myrlejonsländor
observerades under inventering 2013. Sandstranden kan möjligen vara habitat för fler
sandlevande arter och bedöms ha högt biologiskt värde.
Åtgärdsförslag
De äldre tallarna bör friställas så att mer solljus når dem. Småbuskar, träd och annan
vegetation rotrycks och sanden grävs fram. Vassen grävs bort så det blir en öppen sandstrand
igen. Att ta bort vassen bör prioriteras.
Bevarandemål
 De nuvarande sandytorna är fortsatt öppna och de äldre tallarna i norr solbelysta
 Området ska ha lämpliga miljöer för sandlevande insekter
 Sandstranden ska vara attraktiv för friluftslivet med möjlighet till bad
Översiktskarta
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Restaureringsåtgärder, delområde a
 Rotryckning
 Äldre tallar i sandstrandens överkant sparas och ska få ökat ljusinsläpp
 De äldre karaktärsträden i norra delen frihuggs för ökat solinsläpp
 Sand blottläggs genom att gräva bort förna/annat organiskt material
Restaureringsåtgärder, delområde b
 Vass/torv grävs upp så att sandbotten tas fram
 Vass längre ut i sjön kan slåttras på försommar/sensommar, helst under vattennivån

Detaljkarta
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Restaureringsåtgärder – grävning – i rödmarkerat
 Vassen och torven grävs bort
 Uppgrävt material körs bort
 Städning av strandremsan sker efter utförd grävning, exempelvis vass som spolas upp

Detaljkarta för grävning
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Blottläggning av sand
Gammal grov tall =
frihuggs mot söder
för ökat solinsläpp

Rotryckning

Bilden är tagen från norra delen av sandstranden med en vy västerut. Äldre tallar och fina
”lekträd” (området utnyttjas av barnfamiljer och flera friluftsaktiviteter finns precis i
närheten) står i sandstrandens överkant. Nedanför, mot sjön i den blottade sanden finns rikligt
med mindre myrlejonslända.
Rotryckning och enstaka
träd tas ned mot skogen
för att ”trycka tillabaka”
skogen och öka solinsläpp
på äldre tallar

Blottläggning av sand

Rotryckning

Centrala delen av delområde a med en vy söderut.
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9. Onsö Väst
Data

Sand kvm Sand kvm Rank Värde för
50 år sen idag
friluftsliv

Värde
biologi

Delomr 1
Delomr 2

3429
1528

M. högt
Lågt

1551
26

10
6

M. högt
Måttligt

Förekomst
mindre
myrlejon
303
nej

Åtgärdsbehov
Akut
Akut

Beskrivning
Långgrund sandstrand som är naturskön och har mycket höga natur- och friluftsvärden.
Vassen är utbredd i viken utanför sandstranden och kraftig igenväxning pågår framförallt i
östra delen av delområde 1. I sandstrandens överkant finns små fördyner som mot öster
utvecklats till större dynstrukturer som är bevuxna med tallar som är mellan 50-100 år.
Delområde 2 har i dag mycket små sandblottor kvar och kommer inte att behandlas vidare i
åtgärdsplanen. Onsöns västra sandstrand bedöms ha mycket högt biologiskt värde med stor
population av mindre myrlejonslända. Troligen finns även ett flertal andra sandlevande arter
på sandstranden.
Åtgärdsförslag
Hela sandstranden bedöms ha ett akut behov av åtgärder. 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 mycket alsly. Träden och småbuskar 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 område 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 högsta svallzonen. Blottor kan skapas mellan
mjölonmattorna i fördynerna. Upp mot skogen tas yngre tallar bort och enstaka äldre tallar ska
gynnas.
Bevarandemål
 Andelen solbelyst sand ska uppgå till minst 90 procent (potentiell blottad sand)
 Området ska ha en mosaik av öppen sand och mjölonmattor
 Karaktärstallar och äldre tallar gynnas, någon efterföljare får växa upp
 Området ska ha lämpliga miljöer för sandlevande insekter
 Vass får ej förekomma på och utanför sandstranden
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Översiktskarta

Körväg vid
åtgärd

Delområde 2
Delomr 1
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Restaureringsåtgärder delområde a
 Träd rotrycks och körs bort
 Förna grävs bort och sanden blottläggs. Förna kan grävas ned i gropar som görs i
sanden (högre upp på sandstranden)
 Dött material rensas bort och körs bort, exempelvis vass
 Deponering av enstaka trädstammar i skogen norr om sandstranden där den övergår i
skog (norrut)
 Mjölon som vuxit ut över sandstranden tas till viss del bort
Restaureringsåtgärder delområde b
 Utglesning av trädbestånd för att gynna enstaka evighetsträd
 Mjölon grävs bort till viss del för att skapa en mosaik i fördynerna med öppen sand
 Småtall rotrycks
Restaureringsåtgärder delområde c
 Vassen slåttras försommar och sensommar
 Allt avslaget material körs bort

Detaljkarta, Onsö V delområde 1
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Mjölonen ”trycks” tillbaka
från sandstranden

Rotryckning
Sanden blottläggs

Delområde 1. Foto är taget i väster med en vy österut.

Rotryckning
Sanden blottläggs

Delområde 1. Fotot är taget i öster med en vy västerut.
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10. Onsö Ost
Data

Sand kvm Sand kvm Rank Värde för
50 år sen idag
friluftsliv

Värde
biologi

Delomr 1
Delomr 2

4504
3985

M. högt
Lågt

2845
0

9
3

M. högt
Lågt

Förekomst
mindre
myrlejon
131
Nej

Åtgärdsbehov
Akut
Akut

Beskrivning
En sandstrand som består av en variation av klapper, stenblock, grus och sand. Variationen är
spännande och skapar artrika miljöer. Det är finkornigare sand mot öster och mer grus mot
väster. Däremellan klapper och sten. Små fördyner finns och utbredda mjölonmattor. Stranden
är svårtillgänglig även med båt. Ett fritidshus finns i öster. Vassen är utbredd både i öster och
väster. Udden mellan Onsö O och Onsö V (delområde 2) var tidigare en liknande grusstrand
men är i dag helt igenväxt och berörs inte närmare av denna åtgärdsplan. Sandstranden
bedöms ha mycket högt biologiskt värde. Över 100 larver av mindre myrlejonsländ räknades
in under inventeringen 2013.
Åtgärdsförslag
Västra delen av område 1 är värst drabbat av igenväxning och det är 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 den översta
svallzonen. Vassen bör röjas bort och hållas efter. Bortgrävning och framgrävning av sand
kan vara aktuellt men är något osäkert eftersom stranden innehåller mycket grus och klapper.
Bevarandemål (delområde 1)
 Andelen solbelyst sand ska uppgå till minst 90 procent (potentiellt blottad sand)
 Området ska ha en mosaik av öppen sand och mjölonmattor mot norr
 Karaktärstallar och äldre tallar gynnas, någon efterföljare får växa upp
 Området ska ha lämpliga miljöer för sandlevande insekter

Potentiellt blottad sand
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Restaureringsåtgärder delområde a
 Träd, småbuskar och småträd rotrycks, enstaka äldre träd sparas.
 Sanden blottläggs, mosaiken av mjölon bevaras.
 Deponering av enstaka trädstammar i skogen norr om sandstranden där sandstranden
övergår i skog (norrut).
 Mjölon tas bort för att minska dess utbredning söderut på sandstranden.
 Några sanddyner på sandstrandens norra del blottläggs (förna grävs bort).
 Stranden rensas på uppspolat material.
Restaureringsåtgärder delområde b
 Rotryckning av träd, buskar och småsly.
 Sanden/gruset blottläggs.
 Enstaka lågor sparas (stående och liggande).
 Torv grävs bort ned mot vattenlinjen (delområde c).
Restaureringsåtgärder delområde c
 Vassen slåttras försommar och sensommar.
 Torven grävs bort och sandbottnen återskapas.
 Sanden blottläggs på stranden.
Detaljkarta

Delområde 1
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Mjölonen ”trycks tillbaka” och så
även ”skogen” genom att
småtallen rotrycks. Sand kan
blottläggas däremellan för att
skapa mosaik

Rotryckning

Städning av strand på
uppspolat material o dyl.
Blottläggnig av sand
Delområde 1 i östra delen med en vy västerut. Mjölon kryper allt längre ned på stranden och i
den etablerar sig småtall.

Rotryckning

Blottläggnig av sand

Delområde 1. Foto från områdets västra del med en vy österut.
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27. Alsters strandbad
Data

Sand kvm Sand kvm Rank Värde för
50 år sen idag
friluftsliv

Delomr 1
Delomr 2

842
447

848
24

6
5

M. högt
Lågt

Värde Förekomst Åtgärdsbiologi mindre
behov
myrlejon
Medel Nej
Litet
Lågt
Nej
Akut

Beskrivning
Sandstrand med högt besökstryck och med hög tillgänglighet. Fina klippor mellan öppna
sandytor skapar en naturskön badplats med variation. Mot väster finns en båtklubb och mot
öster avgränsas sandstranden med ett staket (privat mark). Gamla omklädningshytter finns i
delområde 2. Delområde1 sköts som kommunal badplats och i den delen bedöms
åtgärdsbehovet vara litet. Viss etablering av salix, al och björk finns, främst i västra delen mot
båtklubben, men även vid utfyllnaden där den gamla restaurangen låg. Mot delområde 2 växer
vass utbrett och riskerar att erövra ytor mot område 1. För delområde 2 är igenväxningen
betydligt mer omfattande och inte mycket av den tidigare öppna sandytan finns längre kvar.
Utanför själva sandstranden växer ett 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 har karaktär och högre ålder. Sandstranden bedöms
ha lågt biologiskt värde och inga mindre myrlejonsländor kunde observeras under
inventeringen 2013.
Åtgärdsförslag
Vassens utbredning bör övervakas och hållas efter. Sly kan röjas bort i delområde 1. Gamla
tallar växer i delområde 2 och dessa bör sparas och röjas fram. All ung vegetation som
skuggar eller riskerar att skugga dessa tallar mot söder bör avlägsnas. Vassen och
torvbildningen i delområde 2 är det största problemet vid Alsters strandbad och den bör
grävas bort och vassen 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 som lågstubbar.
Bevarandemål
 Blottad sand ska förekomma även i delområde 2 (potentiellt blottad sand)
 Området ska vara attraktivt för friluftslivet
 Vassen ska ej vara utbredd
 Sjöbottnen intill stranden ska bestå av sand vilket gör den attraktiv som badstrand
 Omklädningshytterna och de äldre tallarna ska stå solbelyst
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Översiktskarta
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Restaureringsåtgärder, delområde 2a
 Träd, buskar och småsly rotrycks i strandzonen
 Sanden blottläggs
 Utglesning av skogsbestånd mot norr med 25 %, främst lövträd tas bort
 Karaktärstallar (framförallt längst österut) ska ha rikligt ljusinsläpp
 Torv grävs bort närmast land och mot delområde 2b så sandbotten blottläggs
 Ny sand tillförs till den nyblottade delen av stranden.
Restaureringsåtgärder, delområde 2b (och i delområde 1)
 Vassen slåttras försommar efter utförd grävning
För grävning som ska ske i område 2b, se nästa sida
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Restaureringsåtgärder – grävning – i område 2b
 Vassen och torven grävs bort
 Uppgrävt material körs bort
 Städning av strandremsan sker efter utförd grävning, exempelvis vass som spolas upp

Detaljkarta för grävning
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Enstaka träd tas ned,
äldre tallar gynnas, =
ökat solinsläpp

Rotryckning

Sanden blottläggs

Potentiell sandstrand

Sandbotten grävs fram
Delområde 2a, vy österut.

Enstaka yngre träd tas
ned, äldre tallar
gynnas, dvs mer
solinsläpp

Solinsläpp ökas mot tallar och
badstugor = ökat friluftsvärde

Delområde 2, vy åt sydost. Badstugorna med enstaka exemplar av karaktärstallar
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29. Jäverön (avser sandstranden)
Data

Sand kvm Sand kvm Rank Värde för
50 år sen idag
friluftsliv

Delomr 1

okänt

122

5

Högt

Värde Förekomst Åtgärdsbiologi mindre
behov
myrlejon
Lågt
Nej
Akut

Beskrivning
På Jäveröns södra strand finns en liten sandstrand som är attraktiv för bad. Detta är ett av få
badställen på Jäverön som är tillgängligt för allmänheten. Fram till sandstranden och vidare ut
på Långviksudden leder en vandringsled och ett vindskydd byggdes år 2006 sydväst om
sandstranden. Problemet är dock att sandstranden liksom de flesta övriga stränder utmed
Vänern växer igen i högt tempo. I öst och väst finns fina klippor och långgrund sandbotten.
Stranden är svårtillgänglig med båt och nås lättast via vandringsleden. Vass och gräs har tagit
sandytor i anspråk. Om det inte vore för att viss röjning gjorts så skulle sandstranden troligen
vara mer igenväxt än vad den är idag. Sandstranden bedöms ha lågt biologiskt värde.
Åtgärdsförslag
I östra delen har vass/gräs tagit över och den bör grävas bort. Mot norr ”trycks skogen”
tillbaka genom att såga ned barrträd och al rotrycks om möjligt. Här finns också utbredd
gräsvegetation som grävs bort. Trädbeståndet i väster glesas ut för att mer solljus ska nå
sanden. Grövre klibbal kan ringbarkas, men i övrigt bör så mycket som möjligt rotryckas.
Bevarandemål
 Området ska vara attraktivt för friluftslivet som fin sandstrand
 En öppen sandyta ska bibehållas (potentiellt blottad sand)
 Vassen får ej förekomma
Översiktskarta
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Restaureringsåtgärder, delområde a
 Utglesning av skogsbestånd mot norr och väster genom att unga träd, buskar och
småsly rotrycks och körs bort.
 Barrträd som är för grova för rotryckning sågas ned och grövre al ringbarkas. Träd
som fälls sparas på platsen för att tillskapa mer död ved av värde för småkryp, mossor
och svampar. Gamla träd som bedöms vara av naturvärde kommer att sparas. Inga träd
över 100 år kommer att tas bort.
 Sanden blottläggs genom att markvegetationen skrapas av och körs bort.
 Stenar som ligger i vattenbrynet flyttas till kanten av sandstranden för att skapa en
öppnare sandstrand och sandbotten (gynna badlivet). Vid strandens östra del rinner
markvatten från skogsmarken norr om stranden ut i en liten rännil. Några av stenarna
placeras i kanten av denna för att förhindra erosion på sandstranden vid höga flöden.
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Utglesning av skogsbestånd =
”trycka” tillbaka skogen

Blottläggning av sand

Flytta stenarna för att skapa
attraktivare sandstrand

Vy mot nordost
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Åtgärdsplan

2013-12-09

33. Kvinnholms sand
Data

Sand kvm Sand kvm Rank Värde för
50 år sen idag
friluftsliv

Värde
biologi

Delomr 1
Delomr 2

6490
2582

M. högt
M. högt

2966
140

10
10

M. högt
M. högt

Förekomst
mindre
myrlejon
1153
se ovan

Åtgärdsbehov
Akut
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. Besökstryckt är
uppskattningsvis relativt lågt vilket skulle kunna förklara den rika förekomsten av mindre
myrlejonslända. Vid sandstranden finns ett mindre dynområde vilket är en mycket ovanlig
naturtyp vid Vänern som kräver extra uppmärksamhet. Delområde 2 är kraftigt igenvuxet och
stora sandytor har gått förlorade. 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 och
vidväxta tallar som vittnar att de tidigare stått mer öppet och solbelyst. Dynerna kan följas
hela vägen bort mot klipporna i väster på en vacker naturstig som leder bort mot Göstasviken.
På Kvinnholms sand finns Vänerns enda kända lokal av dynvargspindel och sandstranden
bedöms ha mycket höga värden för både natur- och friluftsliv.
Åtgärdsförlsag
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 sparas liksom enstaka yngre tallar. 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 grävs bort. Förna, gräs och mossa grävs bort för att öppna upp mer sandyta. Stor
hänsyn måste tas till biologiska värden vid bland annat körning av maskiner och grävning på
sandstranden.
Bevarandemål
 Sandstranden ska ha stora öppna solbelysta sandytor (potentiellt blottad sand)
 Området ska vara en lämplig miljö för sandlevande insekter
 Sanddynerna ska vara solbelysta under delar av dagen
 Äldre tallar ska stå solbelyst
 Vassen får inte breda ut sig
 I delområde 1 får ej vass växa

25

Bilaga 2

Översiktskarta

Delomr 2

Delomr 1

26

Bilaga 2
Restaureringsåtgärder, delområde 1a
 Det som är möjligt rotrycks. Lövträd i synnerhet tas bort. Träd som ej kan rotryckas
sågas ned med låga stubbar. Enstaka tallar med högre ålder/karaktär sparas
 Krontäckningen ska vara mer än 10 procent
 Förna grävs bort, sand blottläggs på sydsidan av dynerna
 I väster ska de gräsklädda dynerna framhävas och de äldre tallarna i ovankant få mer
ljusinsläpp. Grässvålen ska vara intakt i denna del och små blottor kan skapas på högst
10 procent av ytan (se lilamarkerat område ”Grässvålen sparas”)
Restaureringsåtgärder, delområde 1b
 Rotryckning, få karaktärsträd sparas. Krontäckningen får ej överstiga 10 procent
 Sanden blottläggs
 Förna och småris kan grävas ned i en grop i sanden (minst en meters djup)
Restaureringsåtgärder, delområde 1c
 Rotryckning
 Sanden blottläggs
 Andel solbelyst sand ska uppgå till 100 procent
Restaureringsåtgärder, delområde 1d
 Utglesning av skogsbestånd. Karaktärsträd sparas. Enstaka yngre sparas
 Krontäckningen minskas med -50 procent
 Små blottor skapas i dynorna
Grässvål sparas
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Restaureringsåtgärder, delområde 2
 Skogsbeståndet röjs på småsly
 Skogsbeståndet gallras på lite större träd
 Sandytan längst i väster prioriteras och alsly röjs ned
 Enstaka grövre al och björkar ringbarkas (över 15 centimeter i diameter)
 Vassen får inte breda ut sig mot delområde 1
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Rotryckning

Gammal tall lämnas och
frihuggs för ökad solbelysning

Sanden blottläggs

Delområde 1. Vy söderut från kanten på dynen mot fördynerna längre ned på sandstranden.

Friställning av
gammal tall

Rotryckning av sly

Små sandblottor kan
skrapas fram.
Grässvålen skall annars
lämnas intakt
Delområde 1. Vy söderut. Fördyner med utvecklad grässvål och gammal tall.
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Rotryckning

Sanden blottläggs
Delområde 1. Vy norrut. Solinsläppet mot sanddynen bör öka för att gynna insektslivet.

Slyet röjs ned

Delområde 2. Bilden är tagen längst västerut mot öster där sandytan är kraftigt igenväxande.
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Åtgärdsplan
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34. Tallskär
Data

Sand kvm Sand kvm Rank Värde för
50 år sen idag
friluftsliv

Värde
biologi

Delomr 1

5709

M. högt

228

8

Högt

Förekomst Åtgärdsmindre
behov
myrlejon
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 leder ut till skäret som är körbar med bil. Vägen är bommad vid två
ställen. Sandstranden (udden) i söder består av klapper, grus och sand och är helt igenväxt.
Utanför växer gles vassvegetation. Mot öster tätnar vassen och är torvbildande närmast
stranden. Mycket småsly som dött under högvattnet 2001 finns på udden. Sandstranden i
väster har blottor och tät alvegetation ned mot vattnet. Trots de små kvarvarande
sandblottorna finns en hög koncentration av mindre myrlejonslända och sandstranden bedöms
ha mycket högt biologiskt värde. Naturvärdet är högt men kan bli högre om åtgärder vidtas.
Åtgärdsförslag
Kraftiga åtgärder krävs snarast för att rädda den lilla sandyta som finns kvar. Småslyet bör
rotryckas och sanden grävas fram. Förna avlägsnas genom grävning på udden. Vassen röjs
bort och om möjligt grävs bort. Mot norr öppnas sanden upp genom att träd tas bort som
växer in mot sanden norrifrån (trycka tillbaka skogen) och enstaka nedsågade större tallar kan
deponeras på sandstrandens överdel (mot skogen).

Bevarandemål
 Området ska hållas fritt från träd
 Andelen solbelyst sand ska uppgå till minst 90 procent (potentiellt blottad sand)
 Området ska hålla lämpliga miljöer för sandlevande insekter
 Området ska vara attraktivt för friluftslivet
 Vass ska inte dominera hela strandlinjen och ska inte vara utbredd utanför
sandstranden.
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Översiktskarta
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Restaureringsåtgärder, delområde a
 Rotryckning
 Sanden blottläggs
 Områden med gräs/örtvegetation kan sparas, dock inte mer än 10 procent
 Karaktärsträd som står på sandstrandens övre del (mot skogen) sparas
 Dött material rensas bort
 Deponering av enstaka nedsågade tallträd i skogen norr om sandstranden (där den
övergår i skog, norrut)
Restaureringsåtgärder, delområde b
 Vallen mellan Tallskär och Långerudden V röjs på träd och sly
 Enstaka högstubbar med äldre al sparas (ringbarkning) på norra sidan av vallen
Restaureringsåtgärder, delområde c
 Vassen slåttras med så låg stubb som möjligt och helst under vattenytan, försommar
och sensommar
Detaljkarta
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Rotryckning
Blottläggnig av sand

Bortforsling av material
Vy västerut.

Rotryckning

Vy norrut från sjön (lågt vattenstånd). Sandstranden döljer sig bakom alträden
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Åtgärdsplan
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35. Långerudden V
Data

Sand kvm Sand kvm Rank Värde för
50 år sen idag
friluftsliv

Värde
biologi

Delomr 1
Delomr 2

2692
12979

M. högt
M. högt

2070
5520

9
10

Högt
M. högt

Förekomst
mindre
myrlejon
341
485

Åtgärdsbehov
Akut
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. Sanden upplevs som
mycket artrik och här finns många myrlejonsländor. Mot väster finns en fin sandstrand som
övergår i en sandrevel/grusås som försvinner ned i Vänern och utgör en intressant geologisk
formation. 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.
Åtgärdsförslag
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 av ung tall, al och även äldre björkar/tallar. Allt bör avlägsnas. I vissa
områden kanske grävning behövs. Norr om udden är det kraftigt igenväxt med al, tall och
buskar vilka bör rotryckas. Längre upp på stranden finns något äldre träd, främst tall, som
också ska tas bort (rotryckas, alternativt lågkapade stubbar). Vidare norrut krävs mer
omfattande arbeten och här måste troligen sanden grävas fram igen. Möjligen avgränsas
sandstrandens nordliga utbredning till den grävda vall som går västerut mot Tallskär.
Tidigare var stora ytor blottade i Tallskärsviken. Här finns utbredd vassvegetation som vid en
restaurering bör tas bort. Vid åtgärder bör stor hänsyn tas till sandvargspindel och mindre
myrlejonslända (körning över sanden, grävning etc. bör noga planeras). Små tallar växer upp i
ljungheden norr om sandstranden vilka bör tas bort och ljungheden bör skötas för att hållas
fortsatt öppen.
Bevarandemål
 Området ska hysa enstaka solitära träd av tall
 Karaktärstallar och äldre tallar gynnas, enstaka efterföljare får växa upp
 Andelen solbelyst sand ska uppgå till minst 90 procent (potentiell blottad sand)
 Området ska ha lämpliga miljöer för sandlevande insekter
 Ljungheden i norr ska vara fortsatt öppen
 Vass får inte förekomma
 Mosaiken av mjölon i östra delen ska bibehållas med blottor av öppen sand däremellan
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Översiktskarta
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Restaureringsåtgärder, delområde 1a
 Rotryckning av vegetation
 Blottläggning av sand i partier med förnalager
 Avlägsna uppspolad vass/organiskt material, framförallt i öster
 Lågor flyttas upp i delområde b
Restaureringsåtgärder, delområde 1b
 Yngre vegetation än 20 år avlägsnas genom rotryckning
 Karaktärsträd sparas för fri utveckling
 Träd som skuggar de äldre tallarna tas bort
 Döda lågor lämnas kvar
 Deponering av nedsågad tall kan göras i områdets norra del
 Framgrävning och skapandet av mosaik av öppen solbelyst sand med inslag av mjölon
och i öster framgrävning av ren sand (överlappar område a)
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Restaureringsåtgärder, delområde 2a
 Rotryckning av trädvegetation
 Blottläggning av sand/grus
 Området ska inte innehålla någon vedartad vegetation
Restaureringsåtgärder, delområde b
 Rotryckning av trädvegetation som är yngre än 50 år
 Enstaka tallar med karaktär sparas
 Äldre karaktärstallar gynnas (solbelyst) genom att friställas mot ost-syd-väst
 Solbelysta sandblottor skapas i östra delen (i närheten av stigen och eldplatsen)
Restaureringsåtgärder, delområde c
 Mjölonens utbredning ned mot sandstranden begränsas (lite mjölon tas bort)
 Sanden blottläggs
 Rotryckning av vegetation
 Visst inslag av död ved kan förekomma (tall) även stående lågor där några tallar kan
ringbarkas för att bli stående lågor
Restaureringsåtgärder, delområde d
 Stigen görs framkomlig genom att träd sågas ned
 Äldre alar kan ringbarkas för senare avverkning, framförallt i gräns mot a
Restaureringsåtgärder, delområde e
 Vassen slåttras, försommar och sensommar
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Rotryckning

Blottläggning av sand

Delområde 1 med vy västerut.

Rotryckning
av ungtallar

Blottor skapas i sanden som ska vara
solbelysta. Grässvålen ska till sin
största del hållas intakt fram till
lutande tallen i bildens mitt.
Delområde 1 vid gränsen mot delområde 2. Sandtallskog med äldre tallar. Vy västerut.
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Skogen glesas ur. Småtall
rotrycks, framförallt
söderut så äldre tallar blir
solbelysta

Blottor skapas i sanden
som ska vara solbelysta

Delområde 2 vid gränszonen mot delområde 1. Vy västerut. Sandtallskog på små
dynstrukturer (flygsand). Tidigare en betydligt mer öppen sandyta.

Rotryckning. Området i
bild ska vara helt trädfritt
efter åtgärd

Blottläggning av sand

Delområde 2 med vy västerut. Sand och grus i mosaik. Artrik miljö med bland annat
förekomst av mindre myrlejonslända och sandvargspindel.
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38. Lilla Björnrukan
Data

Sand kvm Sand kvm Rank Värde för
50 år sen idag
friluftsliv

Värde
biologi

Delomr 1
Delomr 2
Delomr 3
Delomr 4

1994
2857
2973
3240

Lågt
Lågt
M. högt
Måttligt

85
20
1753
22

5
5
9
5

Medel
Medel
M. högt
Medel

Förekomst
mindre
myrlejon
Nej
Nej
88
Nej

Åtgärdsbehov
Akut
Akut
Stort
Akut

Beskrivning
En stig leder från parkeringen vid Stora Björnrukan västerut till Lilla Björnrukan (delområde
3). Tillgängligheten är god och besökstrycket är troligen mindre än på Stora Björnrukan.
Stigen fortsätter förbi delområde 3 och går vidare mot Långerudden i väster. Det är en mycket
fin promenad med växlande naturupplevelser. Delområde 1, 2 och 4 är helt igenväxta och
nästan ingen blottad sand finns kvar där. Delområde 3 har en mycket fin lagunliknande
sandstrand som tidigare har hängt ihop med en stor sträcka med solbelyst sand mellan
Långerudden och Stora Björnrukan. I dag återstår fragment av den forna sandstranden.
Åtgärderna bör i första hand riktas mot sandstranden i delområde 3 och 4 där 3 har högst
prioritet. Sandstranden Lilla Björnrukan bedöms ha mycket högt biologiskt värde och god
förekomst av mindre myrlejonslända.
Åtgärdsförslag
Delområde 3 är fortfarande en stor öppen sandstrand. Här växer tall som rotrycks (om
möjligt) för att öppna upp en större sandyta upp mot de äldre tallarna, mot norr. I viss mån
kan mjölon grävas bort. I öst och väst växer framförallt al som bör rotryckas. 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. Helst, om det är möjligt, så bör den
rotryckas. Stranden ska städas upp från skräp och förna. Röjning upp till sanddynerna i öst
rekommenderas. Sand bör blottläggas genom grävning.
Bevarandemål
 Området ska vara öppet med enstaka solitära träd av tall
 Karaktärstallar och äldre tallar gynnas, någon efterföljare får växa upp
 Andelen solbelyst sand ska uppgå till minst 90 procent (potentiell blottad sand)
 Området ska ha lämpliga miljöer för sandlevande insekter
 Vass får inte förekomma på sandstranden
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Översiktskarta

Delområde 3

Delområde 4

Se åtgärdsplan för St.
Björnrukan dit området
fortsätter
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Restaureringsåtgärder, delområde 3a
 Skogsbeståndet glesas ur för ökat solinsläpp på äldre tallar som växer i skogskanten
mot norr. Karaktärstallarna frihuggs. Om möjligt genom rotryckning.
 Rotryckning av vedartad vegetation. Det som inte kan rotryckas sågas ned med låga
stubbar
 Sanden blottläggs
 Mjölonmattorna grävs bort till viss del (det som växer ut över sandstranden)
 Sandstranden städas på skräp/dött material
 Enstaka tallstockar deponeras norr om området
Restaureringsåtgärder, delområde 3b
 Rotryckning. Träd som ej kan rotryckas sågas ned med låga stubbar
 Sanden blottläggs
 Torven grävs bort ned mot vattnet
Restaureringsåtgärder, delområde 3c
 Småsly och mindre träd rotrycks
 Enstaka äldre träd sparas
 Sanden blottläggs (kanske ej möjligt, klapperstenstrand)
Restaureringsåtgärder, delområde 3d
 Vassen slåttras
 Torven grävs bort
 Sly och småbuskar rotrycks
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Restaureringsåtgärder, delområde 4a
 Vassen slåttras och torven grävs bort (kanske är det inte möjligt på grund av
klapperstenstrand)
 Småsly rotrycks
Restaureringsåtgärder, delområde 4b
 Träd och småsly/buskar rotrycks
 Äldre tallar sparas, framförallt mot öster där fin sandtallskog växer (se bild)
 Sanden blottläggs i södra delen av området (mot delområde 4 a)
 Grässvålen i sandtallskogen lämnas orörd
 Gamla grova tallar ska stå solbelyst (finns främst mot öster)
 Krontäckningen får ej överstiga 75 procent
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Sanden blottläggs

Rotryckning

Delområde 3. Vy åt sydost och mot område c.

Sanden blottläggs
Rotryckning

Delområde 3. Vy åt sydost.
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Rotryckning

Vass/torv grävs bort
=ökad vågerosion

Sanden blottläggs
Solbelysningen ökar
mot äldre tallar som på
strandens överdel
Delområde 3. Vy österut mot delområde 4.

Solinsläppet ökas genom att
ta bort träden söder om
sandtallskogen
Delområde 4b. Sandtallskog med äldre tallar.
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39. Stora Björnrukan
Data

Sand kvm Sand kvm Rank Värde för
50 år sen idag
friluftsliv

Värde
biologi

Delomr 1
Delomr 2

3610
8149

Medel
Högt

204
6353

9
10

Högt
M. högt

Förekomst
mindre
myrlejon
Ja
28

Åtgärdsbehov
Akut
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. I delområde 2 har det inte växt igen lika
mycket men i öster börjar sandstranden att växa igen. I sandstrandens övre del finns gammal
fin sandtallskog som bör skötas.
Åtgärdsförslag
Mot öster finns mer omfattande igenväxning (delområde 2) där mycket småsly kommer upp.
Dessa rotrycks. Skogen trycks tillbaka genom urglesning och borttagning av träd som växer
nära den öppna sandytan. Delområde 1 är nästan helt igenväxt och här rotrycks vegetation och
sanden blottläggs. I sjön växer vass som bör slåttras (växer på klapper så det är svårt att gräva,
men om möjligt bör vassen grävas bort). Alsly rotrycks, större alar kan ringbarkas för senare
avverkning. Tallar som ej kan rotryckas tas ned med lågkapade stubbar.

Bevarandemål
 Området ska vara öppet med enstaka solbelysta solitära träd av tall
 Karaktärstallar och äldre tallar gynnas
 Andelen solbelyst sand ska uppgå till minst 90 procent (potentiell blottad sand)
 Området ska ha lämpliga miljöer för sandlevande insekter
 Vass får inte förekomma på sandstranden
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Översiktskarta, Stora Björnrukan, delområde 1 och 2
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Restaureringsåtgärder, delområde 1a
 Mindre träd, småträd och buskar rotrycks
 Sandtallskogen gynnas där äldre tallar får ökad solbelysning
 Några enstaka yngre tallar (i söder) sparas
 Sanden blottläggs
 Grässvålen i sandtallskogen väster om stigen ska vara kvar
Restaureringsåtgärder, delområde 1b
 Rotryckning av träd, sly och buskar
 Sanden blottläggs
 I östra delen grävs torven bort och sanden blottläggs
 I östra delen av delområde b glesas skogen ur mot norr (skogsbrynet pressas norrut)
Restaureringsåtgärder, delområde 1c
 Vassen slåttras under försommar och sensommar
 Torv grävs bort och sandbottnen skrapas ren från sediment
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Rotryckning

Blottläggning av sand

Delområde 1. Vy mot sydost. Sandstrand som håller på att växa igen.

Rotryckning
av småträd
Rotryckning av
träd för att öka
solinsläpp mot
äldre tallar

Blottläggning av sand

Delområde 2, vy österut. Värdefull sandtallskog
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Rotryckning av
träd för att öka
solinsläpp mot
äldre tallar

Blottläggning av sand

Delområde 2, vy västerut. Potentiellt stora öppna sandytor av förna avlägsnas. De yngre
tallarna i söder skuggar och bygger på förna. Här var det helt öppet för 20-30 år sedan.

Skogen ”trycks tillbaka”

Rotryckning
Blottläggning av sand

Delområde 2 i öster med vy österut.
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