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Arkivstudie av naturvärden inför förstudie av Väjern 3:2 och 3:3

Uppdrag 
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Sjölén & Hansson Arkitekter AB gjort en arkivstudie  avseende 
naturvärden inom fastigheten Väjern 3:2 och Väjern 3:3, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. 
Uppdraget syftar till att kartlägga befintlig kunskap inom och i anslutning till utredningsområdet. Uppdraget 
har initierats på grund av planarbete för detaljplan av Väjern 3:2 och 3:3.

Enligt förstudien kan det 4 hektar stora området hysa mellan 35 och 45 tomter beroende på utformning. 
Tomter kan bebyggas med enfamiljshus eller parhus. Det planerade området är relativt flackt i förhållande 
till omgivande brantare terräng och gränsar till befintlig bebyggelse i Väjern.

Planområdet består till största delen av naken berghäll av granit med mindre vattensamlingar, typiskt för de 
bohuslänska kustområdena. I den södra delen finns en mindre träddunge och viss vegetation finns även i de 
västra delarna mot befintlig bebyggelse.

Metod
Arkivstudien har genomförts i februari 2013 genom att studera aktuella kartor, satellitbilder och historisk 
karta. Uppgifter om förekomst av djur- och växtarter har hämtats från Artportalen. Information om 
utpekade områden, inventeringar samt skyddade områden har hämtats från länsstyrelsens gis-verktyg.

Tidigare kända naturvärden
Strax öster, cirka 150 meter,  om planområdet ligger det 118 hektar stora naturvårdsområdet Klevekilen, 
även med i Natura 2000-nätverket för skyddade områden. Enligt beslutsunderlaget är det den säregna 
landskapsbilden av korsande spricksystem, förekomsterna av skaljordsavlagringar och stromatolitkalksten, 
ekologiskt känsliga strand- och vattenmiljöer, ornitologiska värden samt områdets betydelse för friluftslivet 
som gör området bevarandevärt, Länsstyrelsen Västra Götaland 1992.

Planområdet ligger inom riksintresseområde för friluftslivet vilket täcker stora delar av norra Bohusläns 
kustområde och omfattar sträckan mellan strömstads kommun i norr ner till Lysekils kommun i söder. 
Värden som pekas ut är lämplighet för natur- och kulturstudier samt möjligheterna till båtsport, bad, 
fritidsfiske och kanoting. Vidare nämns den tilltalande landskapsbilden och goda kommunikationer, 
Länsstyrelsen Västra Götaland 2000.

Planområdet ligger även inom riksintresse för obruten kust vilket reglerar anläggningar av industriell 
karaktär. Då projektet endast avser bostadsbyggnation berörs inte detta riksintresse.
Inga fynd av rödlistade eller fridlysta djur- och växtarter finns registrerade inom utredningsområdet i 
rapporteringssystemet Artportalen.

Bedömning 
I det angränsande naturvårdsområdet är de bevarandevärda aspekterna i huvudsak fysiskt knutna till den 
geografiska platsen, vilket framför allt gäller de geologiska formationerna samt floran och faunan knutna till 
skaljordsavlagringarna. Strand- och vattenmiljöerna är även av betydelse för det lokala fågellivet. Arter som 
är knutna till dessa miljöer är mindre beroende av de miljöer som finns inom planområdet och det är troligt 
att byggnation av det planerade slaget inte kommer att påverka fågellivet i naturvårdsområdet. 

Naturvårdsområdet utgör även en attraktiv miljö för rekreation. Om en eventuell byggnation skulle 
generera en betydligt högre besöksfrekvens kan det påverka den lokala floran och fågellivet negativt. Det är 
dock mindre troligt att den planerade byggnationen kommer att påverka besöksfrekvensen i den 
omfattningen. 

Rio Kulturkooperativ Tel 0708-65 67 39 Postgiro: 86 55 78-9
Ekelidsvägen 5 www.riokultur.se Företaget innehar F-skattesedel
457 40 FJÄLLBACKA rio@riokultur.se Organisationsnummer 716445-1176



Fjällbacka  13-02-28   Sidan 2

Värdena som anges inom riksintresset för friluftsliv kommer att påverkas i begränsad omfattning eller inte 
alls. Det är framför allt landskapsbilden som får en viss påverkan då ett tidigare oexploaterat 
hällmarksområde bebyggs. 

Utifrån den information som finns dokumenterad bedöms den planerade byggnationen kunna genomföras 
utan konflikter med kända naturvärden.
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Illustration 1: Tidigare utpekade naturvärden i anslutning till planområdet.
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