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Skötselplan för Södra Stockevik, Lysekils kommun



2020-10-21 Sid 2/9

Innehåll
Inledning.......................................................................................................................................... 3

Sammanfattning.............................................................................................................................. 4

Skötselområden............................................................................................................................... 4

1. Planerad parkeringsplats......................................................................................................... 5

2. Damm....................................................................................................................................... 7

Övriga allmänna åtgärder............................................................................................................... 8

Information om skötselåtgärder och biologisk mångfald............................................................ 8

Kostnadsuppskattning.................................................................................................................... 8



2020-10-21 Sid 3/9

Inledning
Ett förslag till detaljplan för Södra Stockevik antogs av kommunfullmäktige 2016-03-31 § 47.
Planförslaget överklagades och upphävdes av mark-och miljödomstolen 2017-07-03. I
dåvarande planförslag omfattade planförslaget ett cirka 11 ha stort område. Syftet med
planförslaget var att skapa förutsättningar för att uppföra en friskvårdsanläggning i
anslutning till Stockevik. Anläggningen planerades bestå av friskvårdsanläggning samt
boende i hotell och annexbyggnader. Planförslaget innefattade även ca 10–13 helårsbostäder,
parkeringsytor och tillfartsväg.

Nuvarande planförslag grundar sig helt på tidigare planförslag. Planförslaget syftar till att
skapa förutsättningar för att uppföra en friskvårdsanläggning på Skaftö i Lysekils kommun.
Anläggningen planeras bestå av friskvårdsanläggning samt boende i hotell och
annexbyggnader. De förändringar som är gjorda är att planområdets areal har minskat från,
det aktuella planområdet berörs inte längre av strandskydd och byggrätter för nya bostäder i
det föregående planförslaget utgår.

Denna skötselplan grundar sig helt på den skötselplan som upprättades i samband med
föregående planförslag av Naturcentrum AB och är daterad 2015-09-24. Detta dokument
är ett anpassat dokument som enbart beskriver de delar och skötselområden som berörs
enligt nuvarande planförslag. Inga förändringar har gjorts i texten. Skötselplanen som
upprättades 2015-09-24 innefattade 13 skötselområden, i nuvarande planförslag har
planområdets areal reducerats, den mark som tagits bort är till stor del naturmark vilket
medfört att nuvarande skötselplan innefattar 2 sköteselområden.
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eområdet Södra Stockevik domineras av ett igenväxande hällmarkslandskap
med små rester av ett äldre kulturlandskap. I sänkor och dalar växer täta och

relativt unga blandskogsbestånd och på kullar och höjder finns hällmarker som håller på att
täckas över av ett allt tätare buskskikt med tall, björk, en och bergstall.

Förr (50–100 år sedan) var sannolikt stora delar av området betat och betydligt öppnare än
idag. Väster om planområdet breder stora, öppna och kustnära hällmarker ut sig. Dessa
påminner troligen om hur hällmarkerna i själva detaljplaneområdet sett ut för inte så länge
sedan.

I samband med anläggandet av den planerade parkeringsplatsen föreslår jag att man gör
refuger och kanter som små mikroängar. Dessa görs genom att man på sandig mark sår
ängsfröblandningar och därefter slår vegetationen årligen. Denna typ av åtgärd har
genomförts vid bland annat Läckö Slott, Lidköping. På några platser runt parkeringsplatsen
sätts så kallade ”bihotell” upp för att ytterligare skapa förutsättningar för en rik biologisk
mångfald. Genom dessa enkla åtgärder kan man skapa en lämplig miljö för en rad sällsynta
och hotade arter.

Vidare föreslås några små och enkla åtgärder och anpassningar som kan genomföras på flera
platser i detaljplaneområdet för att gynna den biologiska mångfalden.

Skötselområden
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1. Planerad parkeringsplats

Områdesbeskrivning

Idag växer en tät blandskog och relativt ung blandskog med ek, björk, sälg och klibbal, gran
och tall på den plats där den planerade parkeringsplatsen ska ligga.

Målbild

En parkeringsplats med plats för 150 bilar. 11 % av parkeringsplatsens area ska utgöras av
planterade refuger. Dessa ska innehålla blomrik ängsmark med enstaka vårblommande träd
och buskar såsom sälg och hagtorn. De ska anläggas och skötas enligt beskrivningen i stycket
”Skötsel och åtgärder” nedan. Materialet i refugerna ska domineras av sandig, näringsfattig
mark med goda förutsättningar att hysa en rik flora och ett rikt insektsliv.

Exempel på en lämplig målbild för parkeringsplatsen. Bilden är tagen på parkeringen vid Läckö
Slott, Lidköping. Refugerna utgörs av sandig mark där mattor med ängsväxter har planterats.
Observera att den tunna grässvålen och de små fläckarna med blottade sand. Dessa utgör livsmiljö
för en lång rad vilda bin och andra insekter.

Skötsel och åtgärder

Parkeringsplatsens kantzoner och refuger anläggs som bäddar med sandig, näringsfattig jord.
Refugernas kanter kan vara stensatta, gjorda av rötmotståndigt trä eller som i exemplet ovan,
från Läckö Slott, av metallskivor. Refugerna och kantzonerna fylls därefter med sandig jord
och besås med lämplig ängsfröblandning. De anlagda remsorna av ängsmark hävdas med
slåtter en gång per år i augusti månad. Slagen vegetation fraktas bort för att undvika att
näringshalten succesivt ökar och floran trivialiseras. Runt parkeringsplatsen friställs sälgar
och andra trädslag som har pollen och nektarlika blommor. Endast enstaka träd och buskar
får finnas i refugerna, dessa ska dessutom vara av vårblommande arter såsom tillexempel
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sälg och hagtorn.

I direkt anslutning till parkeringsplatsen bör man skapa så kallade
”bihotell”. Ett ”bihotell” är en enkel konstruktion som består av trä i vilket man borrat
många 5- 10 cm djupa hål med olika diameter (3 – 15 mm). Vildbin (och andra pollinerande
insekter) bygger sedan bon i hålen. Konstruktionen kan utformas på en mängd olika sätt, allt
ifrån ett enkelt träplank ( ca 1 kvadratmeter) till en mer avancerad och konstnärlig skapelse
(figur 1). Konstruktionen ska placeras solexponerat men gärna i vindskyddat läge.

Med hjälp av dessa enkla åtgärder har man inom ett par år skapat en mycket lämplig miljö
för en rad sällsynta och hotade insektsarter.

Figur 3. Exempel på ett mer avancerat och konstnärligt utformat ”bihotell”. Man kan även göra
betydligt enklare och lika effektiva ”bihotell” genom att borra mängder av hål i ett 5 – 10 cm tjockt
träplank.

Refugerna kan konstrueras på flera olika sätt. De kan vara påtagligt upphöjda (ca 50 cm) eller
lika låga som mer traditionella refuger (ca 15 cm). För att ytorna bättre ska kunna smälta in i
kulturmiljön kan de stensättas runt om för att påminna om äldre tiders stenmurar. För att en
stensatt ram ska påminna om stenmurar behöver refugerna vara ungefär 50 cm höga. Varken
refugernas höjd eller hur de ska avskärmas har någon större betydelse för den biologiska
mångfalden men dessa faktorer kan vara avgörande för refugernas estetiska och
kulturhistoriska framtoning.

Den exakta utformningen av refugerna bör göras i samråd med landskapsarkitekt och
naturvårdskunnig expertis.
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2. Damm

Områdesbeskrivning

Idag utgörs området av ett tätt blandskogsbestånd med ett väl utvecklat buskskikt. Centralt i
området finns en liten och grund vattensamling. Vattenspegeln är nästan helt skuggad av
omgivande träd och buskar.

I skötselområdet ligger en liten, grund vattensamling. Den omgivande skogen är mycket tät och
skuggar vattenspegeln.

Målbild

Enligt detaljplanen ska en större damm anläggas här. Dammen ska både vara attraktiv för
människor och samtidigt gynna biologiskmångfald. För att dammen ska ha en stor
naturvårdsnytta ska den ha flacka stränder med naturlig vegetation. Vattenspegeln ska till
stor del vara solbelyst. De närmaste omgivande markerna, vilket motsvarar hela
skötselområdet, ska vara öppen gräsmark med endast enstaka buskar. Skötselområdet ska
omges av brynmiljöer istället för skarpa, raka skogskanter. I anslutning till dammen ska det
finnas övervintringsplatser för grod-och kräldjur.

Skötsel & åtgärder

Initialt avverkas skogen i skötselområdet. Dammen ska anläggas under vägledning av
naturvårdskunnig expertis.

Stränderna och omgivande gräsmarker ska skötas som slåtteräng med slåtter två gånger per
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sommar. Slagen vegetation ska ligga kvar och fröa av sig 2 - 5 dagar, och
därefter fraktas bort inom 5 dagar. Exakt tidpunkt för slåtterna kan behöva

justeras utifrån hur floran utvecklas.

I brynmiljön längs kanten sydväst inom skötselområdet anläggs en övervintringsplats för
grod- och kräldjur. Detta görs i form av ett stenröse. Röset ska vara nedgrävt ungefär en
meter och ha en ovanjordisk del som är ungefär en meter hög. I röset ska det också finnas
inslag av död ved i form av grenar och bitar av stockar.

Fiskar är mycket effektiva predatorer på groddjurens rom och larver. Därför ska man inte
plantera in fisk i dammen.

Övriga allmänna åtgärder
Förutom de åtgärder och den skötsel som beskrivs i respektive skötselområde kan man med
relativt små åtgärder gynna den biologiska mångfalden i övriga delar av detaljplaneområdet.

Till exempel bör man sträva efter att använda inhemska växter i rabatter, vägrenar och andra
små grönytor. Introducerat växtmaterial från andra länder kan lätt sprida sig ut i den
omgivande naturen och orsaka betydande negativa effekter på den biologiska mångfalden.

Att placera fler ”bihotell” i anslutning till byggnader skapar livsmiljö för hotade insekter som
i sin tur berikar boendemiljön genom sin pollinering av blommor, grönsaker och fruktträd.

Information om skötselåtgärder och biologisk
mångfald
Vissa av de föreslagna åtgärderna, både engångsåtgärder och återkommande skötsel, kan
framstå som märkliga, oförståeliga och omotiverade för de personer som rör sig i området.
För att få förståelse och acceptans för hela projektet i allmänhet och skötselplanen i
synnerhet är det viktigt med relevant information.

Enkel informationsspridning kan göras med skyltar som placeras synligt i anslutning till
genomförda åtgärder. Exempel på sådana platser och åtgärder kan vara vid ”bihotell” och de
blommande refugerna på parkeringsplatsen (skötselområde 1) och vid den anlagda dammen i
skötselområde 2.

Skyltarna ska vara enkla, lättföresåteliga och förklarande. Det ska framgå varför åtgärden
gjorts, vilka organismer som gynnas av den och varför dessa organismer hotas idag.

Kostnadsuppskattning

Gröna refuger på parkeringsplatsen (skötselområde 1)

Ängsmark kan anläggas antingen genom att färdiga ängsmattor läggs ut eller näringsfattig
jord sås med ängsfröblandningar. Färdiga ängsmattor kostar cirka 260 kr/kvadratmeter.
Ängsmatta till 500 kvadratmeter refuger kostar således 130 000 kr. Därtill kommer själva
anläggningskostnaden. Ängsfröblandningar för sådd är ett betydligt billigare alternativ.
Fröblandning till 500 kvadratmeter kostar ungefär 3000 kronor. Att skapa äng genom sådd
är dock betydligt mer tids-och arbetskrävande än att göra det med ängsmattor.
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Bihotell (skötselområde 1 samt andra valfria platser)

Priset för att tillverka och sätta upp ”bihotell” beroende till stor del på vilken
konstruktion man väljer. Materialkostnad och arbetsinsats borde inte överstiga 5000 kronor
per bihotell.

Anläggning av damm (skötselområde 9)

Anläggningsarbetet uppskattas till ungefär 50 000 kronor. Därtill kommer en årlig kostnad
för ängsskötsel och skötsel av dammen.

Övervintringsplats för grod-och kräldjur (skötselområde 9)

Priset för dessa består uteslutande i arbetsinsatsen eftersom material i form av sprängsten,
natursten och död ved tas från övriga delar av planområdet i samband med
anläggningsarbeten. Det är rimligt att anta att det tar en halvdag att anlägga en
övervintringsplats.


