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LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Miljövårdsenh
Thorbjörn Schafferer
Tfn 0521-70179

BESLUT

231-1903-90
85-205

1992-01-16

Enligt sändlista

BILDANDE AV NATURRESERVATET TÖSSE SKÄRGÅRD

Uppgifter om naturreservatet
Namn

Naturreservatet Tösse skärgård

Kommun

Åmål

Socknar

Åmåls och Tösse

Läge

Vänerskärgård med centrum beläget c:a 10 km
söder om Åmåls tätort och 3 km öster om Tösse
samhälle

Kartblad

Topografiska kartbladet O9CNV
Ekonomiska kartbladen 09294,
09284, 09274, 09283, 09273

Gräns

Innerkanten av den kraftiga streckade linjen på
beslutskartan,
bilaga 2

Fastigheter och ägare:

Se förteckning i bilaga 3

Naturvårdsförvaltare:

Åmåls kommun

Areal:

Cirka 2190 ha, varav cirka 1935 ha vatten och
cirka 255 ha land

Beskrivning av området
Tösse skärgård är den största Vänerskärgården i Älvsborgs län. Den består av ett 30tal huvudsakligen skogklädda öar och ett större antal holmar och skär. De är
mestadels uppbyggda av gnejs, men några öar består delvis av grus från en grusås
som löper genom området. Stränderna är huvudsakligen klipp- och stenstränder, men
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rena sandstränder förekommer också.
De största arealerna upptas av magra tallbeväxta hällmarker och blåbärstallskogar.
Gran förekommer mera sparsamt, medan lövträd är vanliga på alla öar, främst i form
av al- och björkdungar.
Djurlivet är representativt för en fastlandsnära Vänerskärgård, och de flesta vanligare
sjöfåglarna häckar här.
Inom reservatet finns flera lämningar från forntida bosättningar såsom fornborgar och
bronsåldersrösen.
Skärgården är ett populärt område för båtturister och erbjuder flera goda naturhamnar
för småbåtar.

Planering
Området har i länets naturvårdsplan från år 1976 bedömts ha högt naturvärde på
grund av sin biologi och landskapsbild och sina värden för friluftslivet. En detaljerad
naturinventering utfördes i länsstyrelsens regi år 1977. Åmåls kommun har i
kommunöversikt samt i områdesplan för Tösse och kusten söderut redovisat större
delen av skärgården och kusten innanför som värdefulla natur- och kulturområden.
Stor restriktivitet gäller för ny bebyggelse i området. Åmåls kommun äger i huvudsak
norra delen av skärgården och förvaltar området med inriktning på naturvård och
friluftsliv.
I naturresurs lagen anges Vänern med öar och strandområden vara av riksintresse med
hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden. Tösse skärgård ingår dessutom i sin
helhet i område som är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Två delar av
skärgården ingår i områden av riksintresse för kulturminnesvården.

Ärendets beredning
Åmåls kommun upprättade 1981 ett förslag till skötselplan för den kommunägda
delen av skärgården. Kommunen anhöll 1985 genom gatukontoret att länsstyrelsen
skulle upprätta ett förslag till bildande av naturreservat och skötselplan för området.
Länsstyrelsen sammanställde aktuellt material och påbörjade därefter överläggningar
med fastighetsägare i södra delen av skärgården för att undersöka möjligheterna till
att låta naturreservatsbildningen omfatta hela Tösse skärgård. Vid ett möte den 26
maj 1988 informerades markägare i södra delen om länsstyrelsens arbete med
naturskydd i området. Kommunen informerades under sommaren 1988 om
utredningsarbetet.
Bl a med anledning av att uppförande av nya byggnader i skärgården aktualiserats
fann länsstyrelsen det lämpligt att den 28 november 1988 belägga området med
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förbud enligt 11 § naturvårdslagen. Förbuden skulle gälla längst till och med den 1
november 1991. Beslutet överklagades till regeringen. Regeringen avslog
överklagandena den 16 november 1989. Regeringen avslog den 15 november 1989
även överklagandet av länsstyrelsens avslag på en ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för uppförande av ett fritidshus på en av öarna i
området.
Den 24 oktober och den 28 november 1988 hölls möten om det fortsatta
reservatsarbetet med företrädare för länsstyrelsen, Åmåls kommun, stiftelsen för
Västsvenska fritidsområden och LRF i Åmål. Vid det senare mötet bildades en
arbetsgrupp för att vidare utreda lämpliga naturskyddsåtgärder i Tösse skärgård.
Arbetsgruppen har bestått av företrädare för länsstyrelsen, Åmåls kommun
(gatukontoret, fritidskontoret, naturvårdsrådet), stiftelsen för västsvenska
fritidsområden, LRF i Åmål och naturskyddsföreningen i Åmål. Skötselplanearbetet
och en värdering av skogsmarken i den privatägda delen av skärgården inleddes
därefter. Värderingsarbetet avslutades den 29 december 1989.
En ansökan om tillstånd till avverkning inom 11 § -området kom in till länsstyrelsen
den 12 september 1989. Ansökan behandlades av arbetsgruppen och länsstyrelsen gav
tillstånd till avverkning den 5 mars 1990.
Möten för information och diskussion om reservatsarbetet hölls den 20 februari 1990
för berörda fastighetsägare och den 5 mars 1990 för allmänheten.
Förslag till skötselplan för Tösse skärgård remitterades den 11 januari 1990. Den 4
december 1990 inkom det sista yttrandet efter förlängd remisstid.
Yttranden i ärendet har avgivits av statens naturvårdsverk, Åmåls kommun,
skogsvårdsstyrelsen, lantbruksnämnden, Vänerns seglationsstyrelse, fiskenämnden i
Värmlands län, televerket Värmland, militärbefälhavaren Milo Väst, LRF Norra
Älvsborg, Åmålsbygdens Naturskyddsförening, Älvsborgs läns norra
jaktvårdsförening, Åmåls miljögrupp, Segelsällskapet Åmålsviken och Dalslands
ornitologiska förening.
Åmåls kommun har tillstyrkt reservatsbildning endast på kommunägd mark. Flertalet
berörda markägare i övrigt har framställt erinringar mot reservatsbildning.
Efter remissomgången har länsstyrelsen gjort vissa justeringar av naturreservatets
omfattning, innebärande bl a att vissa fastlandsområden och Orrholmen uteslutits ur
reservatet, samt omarbetat skötselplanen i tillämpliga delar.
I enlighet med naturvårdsförordningens bestämmelser har berörda sakägare förelagts
att inkomma med eventuella erinringar mot det reviderade förslaget. Erinringar mot
reservatsbildningen har därvid inkommit från ägare till fem av de sex berörda
fastigheter som är i privat ägo. Åmåls kommun har däremot efter förnyat
fullmäktigebeslut 1991-12-18 tillstyrkt reservatsbildning enligt det reviderade
förslaget.
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Ärendet har 1991-12-16 föredragits för länsstyrelsens styrelse som inte haft något att
erinra mot reservatsbildningen.

Områdets betydelse och behov av skydd och vård samt anordningar för
friluftslivet
Tösse skärgård ingår i Vänerns centrala skärgårdsområde och är av riksintresse för
det rörliga friluftslivet enligt lagen (1987:12 med ändringar) om hushållning av
naturresurser m.m. Skärgården har synnerligen goda förutsättningar för båtsport och
annat vattenanknutet friluftsliv. Samtidigt utgör den en del av landets största
sötvattenarkipelag och omfattas därför av starka naturskyddsintressen. Två partier av
skärgården är av riksintresse för kulturminnesvården. Området är relativt opåverkat
av större exploateringsföretag och bebyggelse.
För att kunna tillgodose natur- och kulturvårdens intressen och samtidigt utveckla och
rikta det rörliga friluftslivet är det motiverat att förklara området som naturreservat.

Länsstyrelsens beslut
Det beskrivna området som avgränsas med innerkanten av en streckad linje på
bifogad karta (bilaga 2) bör av skäl som ovan nämnts särskilt skyddas på grund av sin
betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet och eftersom området är av
väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv. Länsstyrelsen förklarar därför med
stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt senast 1991:641) området som
naturreservat.
Naturreservatets namn skall vara naturreservatet Tösse skärgård.
Ändamålet med reservatet skall vara att bevara och vårda en Vänerskärgård med
intressant natur- och kulturmiljö och erbjuda allmänheten möjligheter till rekreation
och naturupplevelser, samtidigt som slitage och nedskräpning motverkas.

Föreskrifter för naturreservatet
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 810 §§ naturvårdslagen och 9-10 §§ naturvårdsförordningen (1976:484) att följande
föreskrifter samt bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall gälla.
A.

Föreskrifter med stöd av 8 NVL angående markägares och annan sakägares
rätt att förfoga över fastighet inom reservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
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1.

uppföra helt ny byggnad;

2.

bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, matjord, eller torv;

3.

gräva, borra, spränga, schakta, tippa, muddra eller fylla ut;

4.

dämma eller valla in;

5.

anlägga nytt dike eller rensa befintligt dike;

6.

anordna upplag;

7.

använda kemiskt bekämpningsmedel eller växtnäringsämne på mark eller i
vatten;

8.

anlägga väg;

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd
9.

kalavverka, gallra eller utföra annan skogsvårdande åtgärd;

10.

bedriva täkt av lav eller mossa;

11.

framdra mark- eller luftledning;

12.

bedriva vasslåtter.

Ovan nämnda föreskrifter Al, A3, AS, A6, AB och A12 skall ej utgöra hinder för
anläggningar och arbetsföretag som avser att betjäna allmänhetens friluftsliv i
enlighet med reservatets syfte och bifogade fastställda skötselplan, och inte heller för
åtgärder som utförs med stöd av kulturminneslagen eller för nödvändig siktröjning för
befintliga sjömärken, för anbringande av hjälppunkter för positionsbestämning av
flytande sjömärken eller undervattenskablar.
Föreskrifterna A3 - A7 och A10 - A12 gäller ej tomtmark eller motsvarande.
B.

Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdslagen angående skyldighet att tåla visst
intrång.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att följande
anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med reservatet,
nämligen
1.

gränsmärkning av och upplysning om naturreservatet genom skyltning mm;
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2.

utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens
friluftsliv, nämligen sopmajor, båtbryggor, raststuga, eldplatser, stigar med
rastplatser och badstränder enligt bifogade skötselplan (bilaga 6);

3.

vård av kulturminnen och upplysning om desamma enligt bifogade
skötselplan;

4.

slåtter, röjning och gallring av vissa områden samt vasslåtter enligt bifogade
skötselplan.

C.

Föreskrifter med stöd av 10 § NVL om vad allmänheten har att iaktta inom
reservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1.

göra upp eld annat än på särskilt iordningställda eldplatser enligt fastställd
skötselplan;

2.

klättra i boträd eller uppehålla sig närmare fågelbo, lya, gryt eller motsvarande
än 50 meter;

3.

medföra okopplad hund;

4.

på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt;

5.

förtöja eller ankra båt eller husbåt längre tid än 2 dygn på samma plats, annat
än vid brygga;

6.

framdriva motordrivet fordon på öarna.

D.

Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdsförordningen rörande
naturvårdsförvaltningen.

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården genom att
1.

fastställa bifogade skötselplan;

2.

utse Åmåls kommun till naturvårdsförvaltare.

I särskilda fall kan länsstyrelsen med stöd av 12 § naturvårdslagen medge undantag
från meddelade föreskrifter.
Enligt 37 och 38 §§ naturvårdslagen gäller bland annat att den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats enligt 8 eller 10 § samma lag kan
dömas till böter eller fängelse i högst sex månader och förpliktigas ersätta kostnad
som föranleds av gärningen.
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Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan länsstyrelsen med stöd
av 39 § naturvårdslagen vid vite förelägga honom att rätta vad olovligen skett.
Länsstyrelsen har vidare möjlighet att hos tingsrätten få handräckning för att
åstadkomma rättelse.

Hur man överklagar, se bilaga 5 (formulär 2).
Ärendet har föredragits för länsstyrelsens styrelse 1991-12-16.

Beslut i ärendet har fattats av landshövdingen. I den slutliga handläggningen har
deltagit avdelningsdirektören Schafferer, föredragande, samt länsrådet Åkerlund,
länsassessorn Josef son, rättsenheten, miljövårdsdirektören Enander,
miljövårdsenheten, länsantikvarien Åkerström, kulturmiljöenheten, biträdande
länsarkitekten Wockatz, planenheten, och lantmätare Lindqvist,
överlantmätarmyndigheten.

Bengt K Å Johansson
Thorbjörn Schafferer
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