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Kustvatten söder

Rekommendationer

I området ska åtgärder för friluftsliv och naturupplevelser prioriteras.
Kompletterande anläggningar för turism eller fritidsboende ska ske i eller
i närheten av redan exploaterade områden, exempelvis i Mörön, Kallax
och i Alhamn. Vatten, avlopp och energiförsörjning på öarna ska lösas
lokalt.
Inga större kommunala investeringar för bostäder ska ske i området.

Fakta
Vattenområdet ligger väster
om öarna Sandön, Junkön,
Söräspen och Rödkallen och
innanför baslinjen i den södra
delen av skärgården.

Nivån för 100-års vattenstånd ska beaktas vid all lokalisering.
Muddring ska ske med varsamhet och i första hand vid befintliga farleder
och gemensamma hamnar.
Områden med höga natur- och kulturmiljövärden ska bevaras, till exempel grundområden och oexploaterade strandmiljöer.
Inga åtgärder eller verksamheter som riskerar vattenområdets ekologiska
och kemiska status ska tillåtas.

ttenviken
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Genomförande
En fördjupad översiktsplan ska tas fram för Hindersön, Sandön, Junkön,
Långön, Storbrändön och Kallaxön. Detaljplaner och områdesbestämmelser för dessa öar ska ses över.
I övrigt hänvisas till program C.

Karaktär

Området är en grund brackvattenskärgård som är formad av inlandsisen och efterföljande landhöjningsprocesser och består huvudsakligen
av skogsbevuxna kuperade moränöar. Grunda vikar och fjärdar - som är
viktiga för biologisk mångfald och bioproduktion - uppstår, grundas upp
och snörs av i en ständigt pågående process.
Aleån mynnar i Ersnäsfjärden-Möröfjärden som är ett större sammanhängande, kustanknutet och grunt fjärdområde där uppgrundning och
strandförskjutning är extra tydlig. I till exempel Holfjärden och på Kunoön finns vikar (flador) som nu är i ett särskilt värdefullt stadium för den
biologiska mångfalden.
De sydligaste öarna, Mannön och Kunoön, är i stort sett opåverkade i
strandzonen medan exploateringsgraden är större i norr, på Germandön
och framför allt på Kallaxön och Halsön. Fastlandsstranden vid MåttsundKallax tillhör de mest exploaterade i kommunen medan långa sträckor
vid de våtmarkspräglade stränderna vid Ersnäsfjärden-Möröfjärden i
stort sett är obebyggda. Söder om Renholmen finns kommunens längsta
sammanhängande obebyggda strandsträcka.
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Det mesta av skogarna på öarna är präglade av skogsbruk men på några
ställen finns mer opåverkade naturskogar kvar, t ex på Germandön. Flera
strand- och grundområden har höga naturvärden med stor betydelse för
bland annat fågellivet.

Förutsättningar

Vattenområdet har god ekologisk och kemisk status. Det finns områden
med mycket höga naturvärden, främst knutna till grundområden och
strandzoner. Ersnäs-Möröfjärden har mycket stor betydelse för fågellivet.
Det finns allmänna anläggningar i form av bryggor, uthyrningsstugor
med mera på Antnäs-Börstskär. Även småbåtshamnar finns i området.
Nordliga delen av området, Germandöfjärden, är påverkad av flygbuller.
Det finns flera farleder för sjöfarten.

Intressen

Hela skärgården är av riksintresse för friluftsliv.
Bådan och delar av Germandön är naturreservat. Bådan är också Natura
2000-område, liksom Möröfjärden. Djur- och växtskyddsområden finns
vid Östigrundet och Södra Fjärdsgrundet.
Germandö fyrplats och fältspatsgruvan på Kallaxön är kulturhistoriskt
intressanta miljöer.
Det finns också farled för sjöfart utpekad som riksintresse.
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