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Det marina reservatet
Kungsbackafjorden

HALLANDSKUSTEN

Den 26 augusti 2005 invigde dåvarande miljöministern
Lena Sommestad västkustens första marina naturreser-
vat, Kungsbackafjorden. Ministern liknade Kungsbacka-
fjorden vid en pärla i det pärlband av skyddade områ-
den, som med tiden skall finnas längs den svenska kus-
ten. Därmed avslutade hon en process som påbörjades
redan i mitten på 1970-talet då dåvarande Fjärekretsen
av Svenska Naturskyddsföreningen föreslog att fjorden
skulle skyddas.

Reservatet är drygt 5 200 hektar stort, varav ca 500 hektar
utgörs av öar och land. Starka nationella och internationella
skäl fanns för att göra Kungsbackafjorden till ett naturreservat.
Syftet med reservatet är bland annat att skydda och förstärka
de marina livsmiljöerna och därmed skydda den biologiska
mångfalden.

Unika havsstrandängar
Mer än 50 % av Kungsbackafjordens yta är grundare än sex
meter och nära 40 % är grundare än tre meter. Dessa stora
grundområden värms upp tidigt på våren och svarar för en rik
produktion av olika fiskarter. Tidigare har det även funnits
lekområden för sill och torsk i området. På stora delar av bott-
narna växer ålgräs. En undersökning 1999 visade att hela 34 %
av arealen inom djupintervallet 0 – 3 m täcktes av täta bestånd
med ålgräs. Bottenlevande fauna har undersökts mer eller min-
dre regelbundet sedan mitten av 1960-talet då professor K-G.
Nyholm, fil. lic. L. Andrén och undertecknad (Göteborgs uni-
versitet), fastställde fjordens miljö- och bottenfaunastatus och
jämförde den med prover tagna i fjorden under 1920- och 30-
talen. Jämförelserna visade bland annat att antalet ormstjärnor
av släktet Amphiura redan då hade ökat betydligt under perio-
den. Undersökningar har pågått i mer än 40 år och numer
provtas två av lokalerna av Hallands Kustvattenkontroll.

Även de angränsande havsstrandängarna vid Torkelstorp-
Eskatorp och Tjolöholm är unika. Tillsammans med övriga delar
av reservatet utgör de ett viktigt reproduktions- och uppväxt-
område för fåglar och skall därför också skyddas.

Ur ett nationellt perspektiv är fjorden av riksintresse med
hänsyn till den vetenskapliga naturvården och friluftslivet.
Området ingår även i EU:s nätverk av skyddade områden (Na-
tura 2000) med hänsyn till dess rika fågelfauna och förekomst
av en rad olika miljötyper. Av den uppdelning i olika miljö-
typer (eller habitat) som förordas inom Natura 2000 finns det
hela 16 typer i och kring Kungsbackafjorden. Av dessa upptar
estuariet eller själva fjorden den största arealen. Bland övriga
kan nämnas ler- och sandsediment med glasört och andra ett-
åriga växter, salta strandängar, rev, enbuskar på hedar eller kalk-
gräsmarker, vegetationsklädda havsklippor samt artrika stagg-
gräsmarker på silikatsubstrat. Även det största tillrinnande
vattendraget, Rolfsån, är ett Natura 2000-område. Dessutom
finns det inom området 16 arter av djur, som är upptagna i
listan över arter, vars skydd har hög prioritet inom EU.

Fornlämningar
Fjorden är även av kulturhistoriskt intresse. De flesta av öarna
och strandängarna har använts som betesmark. På öarna finns
därför flera spår som minner om en flora, som är formad av bete
sedan lång tid tillbaka. Gamla kartor lämnar dock även uppgif-
ter om att man har bedrivit slåtter på strandängarna. Man fin-
ner här även fornlämningar som rösen, labyrinter och s.k.
tomtningar. Dessa är rester av enklare byggnader, som använ-
des som skydd vid övernattning i samband med jakt och fiske.
Ute på öarna är syftet att hävda ett öppet, kustpräglat betes-
landskap av utmarkskaraktär. Den representativa landskapsbil-
den skall bevaras.

Öppet för alla
Sist men inte minst är ett viktigt syfte med naturreservatet att
göra området attraktivt för det rörliga friluftslivet. Naturreser-
vatet är inte menat att vara ett stängt eller förbjudet område,
utan där skall man kunna fiska, segla, bada m.m. Därmed kan
man med fog förvänta sig att det marina naturreservatet, Kungs-
backafjorden, kommer att vara en unik, centralt belägen resurs
inte minst för invånarna i Kungsbacka kommun.

Undersökningarna har under en rad av år fått stöd från
bland annat Rahmnska stiftelsen och Gatukontoret i Kungs-
backa kommun.

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT Ingemar Olsson, marinbiolog som innan sin pension
arbetade på Fiskeriverket.
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