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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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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sedan följer bevarandemålen, översiktskarta och föreslagna restaureringsåtgärder med 

detaljkarta. Sist i åtgärdsplanen finns fotografier från den aktuella sandstranden med 

anteckningar om de föreslagna restaureringsåtgärderna. 

Datum då åtgärdsplanen 

senast är ändrades 

Sandstrand 

Inventerings nummer 

Antal delområden 

sandstranden är 

uppdelad i 

Öppen sand för 50 år 

sedan 

Öppen sand idag 

Sammanvägt värde för 

sandstranden (rekreation + 

biologiskt värde. Rank 10 är 

högst) 

Värdet bedömt i 4 klasser, lågt, 

medel, högt eller mycket högt 

Förekomst av mindre 

myrlejonslända 

Åtgärdsbehovet 

bedömt i 4 

klasser, litet, 

måttligt, stort 

eller akut 

Kort beskrivning av det generella 

åtgärdsbehovet och åtgärderna 

Kort beskrivning av sandstranden och dess 

värden 
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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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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 


