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Synpunkter på förslag till reviderad naturvårdsplan 2017 – 26 
Vi (Strandbadens Byaförening) har med stort intresse tagit del av förslaget till 
reviderad naturvårdsplan. Förslaget är en utmärkt dokumentation över natur och 
naturvård inom kommunen. I stort ställer vi oss bakom de förslag som förs fram 
i rapporten. Vid vår läsning har vi haft fokus på de delar som berör 
Strandbaden. Våra synpunkter nedan avser helt aspekter gällande Strandbaden. 
 

- Området utmed kusten i Strandbaden innefattas av områdena 033, 034 
och 035. Det är olyckligt att det gäller olika benämningar och regler för 
dessa områden. Det är obegripligt för bl a de som vandrar utmed 
Kullaleden. En del (035) är naturreservat, en annan del (034) är 
kommunalt naturvårdsområde medan en tredje del (033) har en oklar 
status. Vi instämmer i förslaget ang område 033 ”Då merparten av 
områden är planlagt som platsmark bör kommunen förvärva de 
samfälligheter som finns här, alternativt att kuststräckan tillsammans med 
område 034 ges kommunalt naturvårdsförordnande….” Alla tre 
områdena borde därtill i sin helhet ingå i NATURA 2000. 
 

- Böljegatan utgör gräns österut för område 033. Status för denna gata är 
oklar. Flertalet uppfattar denna som bilfri och så bör det vara. Alla 
uppfattar det inte så, vilket är minst sagt farligt. Dessutom är det ur 
naturintresse direkt olämpligt med biltrafik så strandnära och nästan ute 
på stranden. Böljegatan borde innefattas i område 033 och göras helt 
bilfri. Undantag får i så fall göras för någon enstaka boende med garage 
utmed Böljegatan och där det inte går att finna andra möjligheter. 
 
 

- För Böljegatan inklusive dess förlängning fram till Örestrand bör även 
införas förbud mot att ha hundar lösa. Det är rimligt att detta gäller för 
Kullaleden i dess helhet och det är olämpligt med lösspringande hundar i 
strandkanten inte minst med tanke på fågellivet. Att hundar ska vara 
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kopplade gäller för område 034 och 035. En enhetlighet bör eftersträvas. 
Upprätthållande av regler och föreskrifter torde underlättas genom 
enhetlighet och tydlighet. 
 

- Vad gäller område 035 delar vi rapportens uppfattning om föreskrifter för 
naturreservatet. ”Reservatsföreskrifterna är otidsenliga och antagna 
1977.” Vi stödjer förslaget om beträdnadsförbud på Ören under 
häckningsperioden. Vi stödjer förslaget om förbud mot cykling. 
 
 

- För område 034 gäller ett kommunalt naturvårdsförordnande, vilket bl a 
innefattar förbud mot cykling inom områdets del av Kullaleden. Det 
förbudet blir verkningslöst i och med att det inte gäller motsvarande 
förbud inom naturreservatet (035) där det endast finns för flertalet helt 
okända restriktioner samt inga regler alls för den del av Kullaleden som 
passerar inom område 033 från pumphuset i korsningen Böljegatan – 
Lysekilsgatan norrut fram till Örestrand. Ett cykelförbud bör införas att 
gälla utmed Kullaleden från pumphuset i korsningen Böljegatan – 
Lysekilsgatan norrut fram till Nyhamnsläge. Kommunen lät i slutet av 
våren 2015 sätta upp några skyltar om förbud mot cykling utmed denna 
sträcka. Tyvärr förstördes dessa försök av att länsstyrelsens 
naturvårdsenhet i omgångar plockade bort de skyltar som fanns i 
anslutning till naturreservatet (område 035). 
 

- Anvisningar och skyltar längs stranden och på hedområdena i 
Strandbaden är bristfälliga, fragmentariska, felaktiga och allmänt 
svårtolkade. Detta gäller regler och skyltning om cykling, hundar, 
eldning, camping, ridning, mm. Som sagts ovan, en enhetlighet bör 
eftersträvas. Upprätthållande av regler och föreskrifter torde underlättas 
genom enhetlighet och tydlighet. 
 
 

- Under senare år har stormar och tång gett näring åt en buskliknande 
fetbladsväxt. På vissa ställen har denna växt fått starkt fäste. I samband 
med bekämpning och bortgrävning av vresros borde man se till så att 
denna växt inte ytterligare breder ut sig. 

 

 




