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1. Sammanfattning
En marinbiologisk undersökning med dykare har genomförts vid de två befintliga
fritidsbåthamnarna vid Stora och Lilla Knarrholmen i Göteborgs kommun, Västra Götalands
län.
Dykningarna visar att bottnarna vid bägge hamnarna mestadels har mjuk botten. Den Norra
hamnen hyser generellt mycket hög täckningsgrad av ålgräs (Zostera marina), medan den
Södra hamnen inte hyser ålgräs i samma utsträckning.
Där ålgräs inte täcker bottenytan är botten generellt vegetationslös. I mer skyddade delar av
respektive hamn, är botten i viss mån dock täckt av mattor av lösa algruskor och fintrådiga
alger. I mera utsatta områden, såsom på större vattendjup, saknas täckande mattor av lösa
ruskor och fintrådiga alger.
Man bör, mot bakgrund av dessa fynd, revidera tänkt utformning och om möjligt också
kapaciteten på den planerade förtätningen för att minska den negativa miljöpåverkan som
kan ske i samband med förtätningen.

2. Inledning & bakgrund
BlueOrbis AB har på uppdrag av BRA bygg AB genomfört en dykinspektion i syfte att
beskriva de marina naturvärden som råder vid de befintliga fritidsbåthamnarna vid Stora och
Lilla Knarrholmen i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
Hamnarna ligger på fastigheten Knarrholmen 1:1 vilken ägs av Knarrholmen AB. Bolaget har
för avsikt att förtäta nämnda hamnar vilka ligger på öns östra sida. Den planerade
förtätningen skulle medge totalt cirka 55 båtplatser i Norra hamnen, och cirka 130 båtplatser i
Södra hamnen. Se Figur 2 och Figur 3 nedan för illustrering av befintliga anläggningar samt
planerad förtätning.
Idag finns sammanlagt cirka 70 båtplatser fördelat på cirka 40 platser i den Norra hamnen,
och cirka 30 platser i den Södra hamnen. De båtar som får plats i hamnarna har generellt en
längd om 6–8 meter.

3. Material & Metod
Dykinspektion vid Stora och Lilla Knarrholmen genomfördes av BlueOrbis AB den 2017-0816. Dykare var Marinbiolog, Miljövetare och vetenskapsdykare Robert Eriksson (BlueOrbis
AB). Dykarledare och Fartygsbefäl var Daniel Carlsson (Cson Teknik), medan Anders
Enlund (Oxygene Diving i Göteborg AB) var reservdykare. Dykning skedde från mindre
motorbåt med lätt dykutrustning.
Undersökningsområdet omfattade befintliga hamnar (här kallade Norra respektive Södra
hamnen), se Figur 1 nedan, samt direkt närliggande områden där man planerar
förtätning/utökning av hamnarna enligt Figur 2 och Figur 3 nedan. Ritningar för planerad
förtätning återfinns i Bilaga 1.
Inspektion av botten genomfördes okulärt av dykaren. Sedd flora och fauna till art (om
möjligt) antecknades, med särskild fokus på ålgräsets utbredning och täckningsgrad. Bottens
beskaffenhet i övrigt antecknades. Flora och fauna mindre än cirka 1 cm har uteslutits ur
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undersökningen eftersom sådan upplösning ej ytterligare beskriver de naturvärden som finns
i undersökningsområdet.
Film eller stillbildsfoto upptogs med en Canon Powershot G1x Mk II digitalkamera (12,8
megapixel stillbildsupplösning, video i full HD) i undervattenshus från Ikelite.
Vattendjup uppmättes med en SUUNTO Stinger dykdator till tiondels meter, och justerades
mot vattenstånd för Göteborg erhållet från SMHI (Torshamnen).
Inmätning av positioner gjordes med en GPS av modellen Garmin Montana 680.
Noggrannheten på GPS: en var som minst ±3 meter. Med syftning på dykarens position
bedöms noggrannheten på tagna positioner till ±5 meter.

Figur 1. Flygfoto över Stora samt Lilla Knarrholmen. Norra hamnen är markerad med röd streckad linje.
Södra hamnen är markerad med gul streckad linje. Norr är uppåt i figuren. Flygfoto från Metria, överlagd
grafik: BlueOrbis.

Sida 5 av 21

Färjeläge

Bef. flytbrygga

Bef. flytbrygga
Bef. pålad
brygga

Figur 2. Planerad utbyggnad av Norra hamnen. Befintliga anläggningar är ungefärligt markerade med
svarta streckade linjer. Norr är uppåt i figuren. Ritningsunderlag från Arkitektbyrån Design AB, överlagd
grafik: BlueOrbis.

Bef. pålad
brygga

Bef. pålad
brygga
Figur 3. Planerad utbyggnad av Södra hamnen. Stora Knarrholmen är till vänster och Lilla Knarrholmen är
till höger i figuren. Befintliga anläggningar är ungefärligt markerade med svarta streckade linjer. Norr är
uppåt i figuren. Ritningsunderlag från Arkitektbyrån Design AB, överlagd grafik: BlueOrbis.
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4. Resultat
4.1.

Generella resultat

Dagen för dykinspektionen bjöd på lugnt väder, sol och upp till 20°C i luften. Våghöjd och
vattenström ringa, vind i huvudsak västlig med 5–8 m/s. Vattentemperaturen var varma 19°C
och sikten i vattnet god: minst 5 meter i horisontell ledd (okulärt bedömt).
Havsvattenstånd varierade under dagen med cirka +0,1 meter under förmiddagen och upp till
+0,2 meter under eftermiddagen. I rapporten angivna vattendjup är justerade mot aktuellt
vattenstånd.
4.1.1. Generell flora och fauna
Botten vid bägge hamnarna fanns vara generellt mjuk (sand, siltig sand eller silt), med en
varierande täckningsgrad av ålgräs (Zostera marina). Ålgräsets största djuputbredning fanns
vara 5 meter, medan den minsta var 1 meter. Närmre mot land och företrädelsevis på
grundare vatten (<3 meter) minskade ålgräset generellt sin täckningsgrad, och den mjuka
botten blev generellt vegetationslös så när som enstaka algruskor som fästat vid de få
mindre stenar eller musselskal som fanns i bottenytan.
På många ställen täcktes den annars vegetationslösa bottenytan av mattor av efemära alger.
Närmre land, generellt på <2 meter, fanns hårdbotten med för hårdbotten typiska arter även
här med stor täckningsgrad av mattor av efemära alger. Samtliga substrat visade alltså tydlig
påverkan av övergödning i och med den stora ansamlingen/övertäckningen av efemära
alger.
Flora och fauna bestod generellt av (återkommande i bägge hamnarna):
-

Sjömanssnärje Chorda filum
Blåstång Fucus vesiculosus
Sågtång Fucus serratus
Tarmtång Ulva intestinalis
Havssallat Ulva sp.
Skräppetare Saccharina latissima
Ektång Halidrys siliquosa
Agaralg Gracilaria gracilis
Diverse efemära röd-, grön- och brunalger
Ålgräs/bandtång Zostera marina
Eremitkräfta Pagurus bernhardus
Strandkrabba Carcinus maenas
Vanlig sjöstjärna Asterias rubens
Diverse snäckor av släktet Littorina, Nitida m.fl.
Knivmussla Ensis sp.
Blåmussla Mytilus edulis
Sandmask Arenicola sp. (exkrementhögar av)
Smörbult Gobiusculus sp.
Stubbfisk Pomatoschistus sp.
Ålgräsros Sagartiogeton viduatus
Tarmsjöpung, Ciona intestinals
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4.2.

Särskilda resultat

Nedan beskrivs särskilda resultat per respektive hamn med ett urval av, för delområdet,
representativa foton. Foton och film som upptagits under dykinspektionen presenteras i sin
helhet i ej redigerat skick i Bilaga 3.
4.2.1. Norra hamnen
Norra hamnen delades in i följande delområden: norra samt södra delen. Delområdena i sin
tur delades in i väster respektive öster om befintlig flytbrygga.
Idag finns det cirka 40 båtplatser i Norra hamnen. Merparten av platserna ligger innanför två
flytbryggor som ligger på ett vattendjup om cirka 2 meter. Med planerad förtätning skulle det
totala antalet platser bli cirka 55 stycken.
De funna naturvärdena (förekomst av ålgräset Zostera marina) illustreras i Figur 4 nedan.
Norra delen
I norra delen av hamnen (norr samt öster om befintlig brygga), var botten överlag mjuk med
100 % täckning av ålgräs (se Figur 5 nedan). Ålgräset hade minsta djuputbredning om cirka
1 meter, medan mesta djuputbredning var cirka 5 m. Huvudutbredning var cirka 4 meter. I
ålgräsängens djupare delar syntes ett stim med torskfisken vitling (Merlangius merlangius).
Djupare än 4–5 meter var botten helt vegetationslös mjukbotten utan täckande matta av
ansamlade lösa algruskor och/eller efemära alger. Se Figur 6 nedan.
Närmre mot land och företrädelsevis på grundare vatten (<3 meter) minskade ålgräset
generellt sin täckningsgrad, och den mjuka botten blev typiskt vegetationslös så när som
enstaka algruskor som fästat vid de få mindre stenar eller musselskal som fanns i
bottenytan. På ringa vattendjup (cirka 1–1,5 meter), företrädelsevis vid Stora Knarrholmen,
fanns hårdbotten med därtill hörande typisk flora och fauna.
En elkabel (diameter cirka 20 mm) sågs i bottenytan strax norr om befintlig brygga; huvudsak
östlig riktning. Se Figur 7 nedan.
I norra delen, väster om befintlig brygga var vattendjupet cirka 1,5 meter. Botten var överlag
sandig med visst inslag av ålgräs. Ålgräsets täckningsgrad fanns vara 50 % av totala
bottenytan då vattendjupet var cirka 1,5 meter eller djupare. Grundare än 1 meter fanns
vegetationslös mjukbotten (sand). Närmre land fanns istället hårdbotten. I de grundare
områdena var täckningsgraden av efemära alger 0–100 %. Se Figur 8 nedan.
Södra delen
I den södra delen av Norra hamnen (söder samt öster om befintlig brygga) fanns mjukbotten
med ålgräs (täckningsgrad 100 %). Mesta djuputbredning var cirka 5 meter, medan minsta
var cirka 1 meter. Vissa ansamlingar av efemära alger fanns, men ej kvävande mattor. Se
Figur 9 nedan. Djupare än 5 meter var botten mjuk och helt vegetationslös (inga täckande
mattor av efemära alger).
Vid nocken på befintliga brygga sågs viss pumpeffekt (vattendjup 2 meter); frånvaro av
finsediment samt skalgrus kunde ses. Lokalt vid bryggans södra ände var det 50–100 %
täckning av ålgräset.
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En kabel i skyddsrör (diameter cirka 80 mm) kunde ses i bottenytan strax syd om befintlig
brygga; huvudsak östlig riktning. Se Figur 11 nedan.
I den södra delen av Norra hamnen (väster om befintlig brygga) fanns vattendjupet vara cirka
1–2 meter. Här fanns blandad hård- och mjukbotten och ålgräset täckte 100 % av bottenytan
där djupet var större än cirka 1,5 meter. Minsta djuputbredning 1 meter. Efemära alger med
upp till 100 % täckningsgrad, dvs. heltäckande mattor. Se Figur 12 nedan.
Grundare än 1 meter var botten vegetationslös sandbotten med tydligt skalgrusinslag, dock
utan tvärripplar, vilket tyder på att området varit relativt skyddat från vågverkan. Se Figur 13
nedan.

Figur 4. Naturvärden i Norra hamnen. Befintlig anläggning är markerad med svart streckad linje. Ålgräsets
täckningsgrad och ungefärlig utbredning anges med röd (50 %), grå (50–100 %) eller lila skraffering
(100 %). Norr är uppåt i figuren. Kartunderlag från Arkitektbyrån Design AB, överlagd grafik BlueOrbis.
Figuren återfinns också i renskrivet fältprotokoll (Bilaga 2).
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Figur 5. Norra hamnens norra del. Ålgräs täckte 100 % av bottenytan.

Figur 6. Norra hamnens norra del. På djup större än ålgräsets mesta djuputbredning var botten
vegetationslös mjukbotten.
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Figur 7. Norra hamnens norra del. En elkabel kunde ses i bottenytan på ett vattendjup om cirka 5 meter.

Figur 8. Norra hamnens norra del. På cirka 3 meter vattendjup var botten sandig mjukbotten med ett visst
inslag av ålgräs med ansamlingar av efemära fintrådiga alger.
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Figur 9. Norra hamnens södra del. På ett vattendjup om cirka 3–4 meter fanns ålgräs med tillhörande
stubbfiskar.

Figur 10. Norra hamnens södra del. Då vattendjupet var större än 5 meter saknades vegetation på den
annars mjuka botten.

Sida 12 av 21

Figur 11. Norra hamnens södra del. En kabel i skyddsrör kunde ses i bottenytan (efter att visst sediment
borstats undan).

Figur 12. Norra hamnens södra del, väster om befintlig brygga. Ålgräset hade en täckningsgrad om 0–
100 % med upp till 100 % täckning av efemära fintrådiga alger.
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Figur 13. Norra hamnens södra del, väst om befintlig brygga på cirka 1 meters vattendjup, var botten
mjuk (sand eller siltig sand), och generellt vegetationsfri. Enstaka lösa algruskor fanns, liksom
ansamlade lösa ruskor av efemära alger.

Sida 14 av 21

4.2.2. Södra hamnen
Södra hamnen delades in i följande delområden: norra, mellersta samt södra delen.
Idag finns det cirka 30 båtplatser i Södra hamnen. Merparten av platserna ligger öster om
befintlig pålad brygga. Vissa platser finns på anläggningens västra sida. Med planerad
förtätning skulle det totala antalet platser bli cirka 100 stycken.
De funna naturvärdena (förekomst av ålgräset Zostera marina) illustreras i Figur 14 nedan.
Norra delen
Norra delen av hamnen hade överlag mjuk botten, cirka 3–4 meter djupt, och med en
täckningsgrad om 0–100 % av ålgräs. Se Figur 15 nedan. Ålgräsets mesta djuputbredning
var cirka 4 meter, medan minsta var 1 meter. Då vattendjupet var större än cirka 4 meter
övergick botten till vegetationslös mjukbotten (se Figur 16 nedan). Här fanns viss förekomst
av Havsmandeln Philine aperta.
Enstaka områden visade tecken på syrebrist i och med förekomst av Beggiatoa sp., särskilt
på djupare bottnar där ålgräs saknades (på vattendjup om cirka 4–5 meter) närmre
respektive ö. Förekomst av lösa ruskor av Perukalgen Gracilaria vermiculophylla kunde ses
(se Figur 17 nedan).
Mot Stora respektive Lilla Knarrholmen övergick den mjuka botten mot hård, särskilt om
vattendjupet var mindre än 2 meter. Stora mattor av efemära alger täckte botten och i viss
mån också de alger som fästat vid den hårda botten. Viss inblandning av lösa ruskor av såg-,
blås- och sargassotång fanns.
Mellersta delen
I den mellersta delen av hamnen var botten överlag mjuk, vattendjup cirka 1–3 meter,
förutom mot Stora och Lilla Knarrholmen där viss hårdbotten fanns (typiskt grundare än 1
meter). Den mjuka botten är generellt vegetationslös sånär som på Chorda philum och
ansamlade lösa algruskor av mestadels Fucus spp., Ulva sp, samt efemära alger. Bitvis
fanns täckningen vara 100 % av bottenytan för respektive bottentyp. Se Figur 18 nedan.
Södra delen
I den södra delen av hamnen var det mestadels vegetationslös mjukbotten. Inslag av
hårdbotten i form av stenar Ø 0,1–0,5 meter, samt viss skalgrusinblandning, vilket tyder på
relativt god vattenomsättning. Tvärripplar saknades dock, vilket visar att området inte är
särdeles påverkat av vågverkan. Se Figur 19 nedan.
Enstaka områden hade avsaknad av finsediment och större inblandning skalgrus pga.
propellerströmsmuddring, företrädelsevis vid vattendjup om cirka 1 meter eller grundare. Se
Figur 20 nedan. Sammanhängande partier med hård botten fanns mot Stora och Lilla
Knarrholmen.
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Figur 14. Naturvärden i Södra hamnen. Befintlig anläggning är markerad med svart streckad linje.
Ålgräsets täckningsgrad och ungefärlig utbredning anges med orange skraffering (0–100 %). Norr är
uppåt i figuren. Kartunderlag från Arkitektbyrån Design AB, överlagd grafik BlueOrbis. Figuren återfinns
också i renskrivet fältprotokoll (Bilaga 2).
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Figur 15. Södra hamnens norra del. Vid ett vattendjup om cirka 3 meter fanns ålgräs med en
täckningsgrad om upp till 100 %.

Figur 16. Södra hamnens norra del. Vid ett vattendjup större än 4 meter var botten vegetationslös
mjukbotten.
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Figur 17. Södra hamnens norra del. På vattendjup om cirka 4–5 meter var botten mjuk, med viss
vegetation i form av Sjömanssnärje Chorda filum. Syrebrist visade sig i form av Beggiatoa sp. (vita
området i nedre delen av figuren). Lösa ruskor av Perukalgen Gracilaria vermiculophylla kunde också
ses.

Figur 18. Södra hamnens mellersta del. Vid vattendjup om cirka 2 meter var botten vegetationslös och
mjuk men med 100 % täckning av efemära alger.
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Figur 19. Södra hamnens södra del. Vid vattendjup om cirka 1 meter fanns vegetationslös mjukbotten
med täckande efemära fintrådiga alger, samt visst inslag av skalgrus.

Figur 20. Södra hamnens södra del. Vid vattendjup om cirka 1 meter var botten mjuk med stort inslag av
skalgrus (frånvaro av finsediment) pga. propellerströmsmuddring.
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5. Diskussion, slutsatser & rekommendationer
Dykningarna som utförts vid Stora och Lilla Knarrholmen visar att bottenområdena vid Norra
samt Södra hamnen mestadels bestod av mjuk botten. Den Norra hamnen hade generellt
mycket hög täckningsgrad av ålgräs, medan den Södra hamnen inte hade ålgräsförekomster
i samma utsträckning. Ålgräsets högsta täckningsgrad (100 %) återfanns mellan 3 och 4
meters vattendjup. Grundare, minskade generellt ålgräsets täckningsgrad. Där ålgräs inte
täckte bottenytan var botten generellt vegetationslös. I mer skyddade delar av respektive
hamn, var botten i viss mån dock täckt av mattor av lösa algruskor och/eller fintrådiga alger. I
mera utsatta områden, såsom på större vattendjup, saknades täckande mattor av lösa ruskor
och fintrådiga alger. I de grundare områdena (<1 meter) var skalgrusinslaget generellt högre,
och andelen finsediment lägre. Det faktum att tvärripplar i bottenytan saknades, visar att
områdena är relativt skyddade från vågpåverkan. Detta utesluter dock inte att
vattenomsättningen i områdena är relativt god.
Den planerade förtätningen/utökningen av hamnarna kommer helt eller delvis att påverka
ålgräset som finns i områdena. Såsom den planerade förtätningen är utformad, kommer den
i stor grad påverka ålgräsförekomsten i Norra hamnen (se Figur 4 ovan), medan påverkan på
ålgräset i Södra hamnen blir avsevärt lägre eftersom ålgräsets utbredning också är avsevärt
lägre (se Figur 14 ovan).
Den sammanlagda (negativa) påverkan som skulle ske på respektive ålgräsförekomst är
sådan att alternativa utformningar borde arbetas fram, särskilt vad gäller Norra hamnen som
hyser de högsta naturvärdena. Med antalet befintliga platser skulle det innebära nästan 3
gånger så många platser efter förtätningen. Det torde vara rimligt i sammanhanget att
ifrågasätta antalet båtplatser samt storlek på dessa; behövs verkligen cirka 155 platser totalt
när man enbart avser tillfällig tilläggning och inte stadigvarande tilläggning av den karaktären
som sker i ”marinor” där också tjänster som vinterförvaring, bottenspolning, lyft/sjösättning
mm erbjuds?
Idag finns det cirka 40 båtplatser i Norra hamnen. Merparten av platserna ligger innanför två
flytbryggor som ligger på ett vattendjup om cirka 2 meter. Trots att bryggorna inte legat i sjön
särdeles länge, ses redan viss pumpeffekt under bryggorna, särskilt vid nocken på södra
delen. För att minimera påverkan i form av pumpeffekt, men också påverkan från
överskuggning, bör man överväga att ersätta flytbryggorna med fasta pålade dito i samma
eller snarlikt läge som befintlig konstruktion. Även om fasta pålade bryggor skulle anläggas
med kjol (för att erhålla viss vågdämpande effekt samt underlätta tilläggning långsides),
kommer den totala miljöprestandan av sådan konstruktion vida överstiga flytbryggornas
miljöprestanda eftersom vattendjupet är relativt ringa och ålgräs finns i området (men saknas
eller i vart fall minskar sin utbredning pga. pumpeffekt och/eller överskuggning från befintliga
flytbryggor).
Förtätning/utökning avseende anläggning av brygga längs med berget i Norra hamnens
norra del (bryggan längs med berget i nord-sydlig riktning; se Figur 2 ovan) är en
miljömässigt mycket bra konstruktion om bryggan anläggs med konsol på berget eftersom
man då erhåller endast marginell påverkan i form av överskuggning. En konsolbrygga ger
heller ingen pumpeffekt eller minskning av vattenomsättning eftersom konstruktionen har få
eller inga delar i vattnet. Vattendjupet vid planerad (konsol)brygga är adekvat för mindre
motorbåtar, och botten är generellt hård vilket gör att ålgräs saknas lokalt och heller inte har
möjlighet att etablera på platsen. Därmed minimeras påverkan på ålgräsbeståndet eftersom
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ingen eller ringa propellerströmsmuddring kommer ske. Propellerklipp av ålgrässkott kommer
härvidlag också minimeras (än om bryggan anlades som flytbrygga över en ålgräsförekomst
på ringa vattendjup). Bryggan skulle med fördel kunna anläggas längre norröver än vad som
beskrivs i Figur 2 ovan, och till och med anslutas till den strand som ligger norr om hamnen.
Förutom att medge fler båtplatser, skulle det verka positivt för strandskyddet syfte att
säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet på Stora Knarrholmen eftersom man då
ökar allmänhetens möjlighet att angöra ön på ett enkelt och säkert sätt. Det förutsätter
naturligtvis att vissa båtplatser hålls tillgängliga för allmänheten.
Idag finns det cirka 30 båtplatser i Södra hamnen. Merparten av platserna ligger öster om
befintlig pålad brygga. Vissa platser finns på befintlig anläggnings västra sida. Den planerade
förtätningen skulle medge totalt cirka 100 platser. Den planerade yttre bryggans läge
kommer läggas över en ålgräsförekomst, vilket naturligtvis är negativt ur miljösynpunkt. Man
bör därför även här överväga att ändra anläggningens utformning; kan bryggan anläggas
längre söderöver där ålgräs saknas, eller kan den rentav slopas?
Övriga bryggors positioner kommer inte direkt påverka några nämnvärt höga naturvärden
eftersom ålgräs saknas i den mellersta och södra delen av hamnen. Om de planerade
bryggorna anläggs som pålade dito minskar den negativa miljöpåverkan (ingen pumpeffekt,
lägre överskuggning, mindre påverkan på vattenomsättning).
Precis som i Norra hamnen skulle del av behovet av båtplatser kunna tillgodoses genom
anläggning av konsolbrygga, i detta fall mot Lilla Knarrholmens norra sida. Här är
vattendjupet adekvat för mindre motorbåtar, botten är mestadels hård vilket ger att ålgräs ej
finns på platsen och ej heller kommer etablera där i framtiden. Den innersta/södra bryggan
från Stora Knarrholmen skulle kunna förlängas så att man kan ta sig till/från båtplatserna på
Lilla Knarrholmen på ett smidigt sätt (såsom man fordom kunde via en bro). Den södra delen
av nämnda brygga skulle kunna anläggas med en liten förhöjning/bro, så att man kan ta sig
till västra sidan om bryggan. Ur säkerhetssynpunkt vore det dock bättre om båtplatserna på
västra sidan om bryggan slopas eftersom vattendjupet är klart begränsat, alternativt att
bryggans läge skjuts norröver där vattendjupet är större. Om bryggan anläggs i enlighet med
Figur 14 ovan kan dock en förhöjning/bro nyttjas av kanotister som säkerligen skulle
uppskatta att paddla igenom grundområdet mellan Stora och Lilla Knarrholmen.
Man bör, mot bakgrund av dessa fynd, revidera tänkt utformning på hamnarna och om
möjligt också kapaciteten på den planerade förtätningen för att minska den negativa
miljöpåverkan som sker i samband med förtätningen. Maximal miljöprestanda för bägge
hamnarna kan uppnås genom att minska antalet båtplatser (minska
förtätningens/utökningens totala yta), ändra bryggornas position (så att lägre yta ålgräs
påverkas), samt genom att avstå anläggning av flytbryggor och istället anlägga pålade dito.
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