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 Kommunstyrelsen i Tjörns kommun 
 
 
 
Förklarande av Kälkerön med omgivande vatten i Tjörns kommun som 
naturreservat 
 
 
Kälkerön är en av de större öarna i Stigfjorden, vilket område i sin helhet omfattas av den 
fysiska riksplaneringen. Området har i denna planering betecknats som riksintressant för såväl 
vetenskaplig naturvård som rörligt friluftsliv. I länsstyrelsens utredningsrapport 1976:1 
(Stigfjorden, Natur och landskap) beskrivs utförligt naturförhållandena samt ges förslag till 
naturbevarande åtgärder. Kälkerön har därvid föreslagits till skydd genom reservatbildning. 
Tjörns kommun föreslår samma skydd i sin redovisning 1977 av planeringsskedet i den 
fysiska riksplaneringen. 
 
Kälkerön domineras av bergterräng. Ett antal sprickdalar ger ön en relativt bruten terräng med 
betydande landskapliga värden. Dalgångarna, som delvis kulturmarkshävdas genom 
betesgång, karakteriseras av fukthedar, fuktängar och kalktorrängar av botaniskt intresse. De 
talrika små vikarna bildar utmärkta naturhamnar och badställen. Ön inbjuder i hög grad till 
strövtåg och "upptäcktsfärder". 
 
Stiftelsen för västsvenska fritidsområden har i avsikt att tillgodose friluftslivet genom köp 
förvärvat fastigheten Kälkerön 1:2 och även fört förhandlingar om fastigheten Kälkerön 1:1, 
dock utan att det lett till köp av den senare fastigheten. För fullföljande av de mål som 
uppsatts i planeringen har stiftelsen i skrivelse till länsstyrelsen hemställt om 
reservatsbildning för Kälkerön och omgivande vatten. 
 
Genom föreläggande enligt 11 § naturvårdsförordningen och 32 § naturvårdslagen har 
länsstyrelsen lämnat sakägare tillfälle att framställa erinringar och anmäla eventuella 
ersättningsanspråk med anledning av den föreslagna reservatsbildningen. Erinringar har 
inkommit sammanlagt från 8 delägare i fastigheten Kälkerön 1:1. Länsstyrelsen har i brev 
förklarat att pågående markanvändning i form av betesdrift ej beröres av föreskrifterna samt 
att möjligheter till försäljning till stiftelsen fortfarande finns, om samtliga delägare kan enas. 
 
I syfte att bevara Kälkeröns landskapliga värden och intressanta vegetation samt möjliggöra 
ett utnyttjande av ön, särskilt dess stränder, för friluftsliv förklarar länsstyrelsen med stöd av 7 
§ naturvårdslagen som naturreservat det område som på karta, bilaga A, avgränsats med 
streckad linje. 
 
Med stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslagen förordnar länsstyrelsen att de föreskrifter som 
upptagits i förteckning, bilaga B, skall gälla för naturreservatet, 
 



Detta förordnande skall när beslutet vunnit laga kraft ersätta tidigare förordnande enligt 19 § 
naturvårdslagen för samma område. 
 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, jordbruksdepartementet, se bilaga (formulär 3). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog landshövdingen 
Carl G Persson, ledamöterna Åke Norlin g, Göran Axell, Werner Olsson, Olle Jansson, Lars-
Åke Skager, Erling Sundwall, Curt Glimje, Rune Thorén, Ingemar Svensson, Stig Grauers, 
Kerstin Sandborg, Elof Karlsson och Bertil Nilson samt tjänstgörande suppleanten Torsten 
Börjesson. 
 
I den slutliga handläggningen deltog även länsrådet John Hägglund, beslutande, länsassessorn 
Magnus Sandström, naturvårdsdirektören Bengt-Erik Olsson, länsarkitekten Ingegerd Ågren, 
överlantmätaren Hans Busck och byrådirektören Carl-Axel Jansson, den sistnämnde 
föredragande. 
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Bilagor
 
A Karta 
B Reservatföreskrifter 
C Besvärshänvisning 
 
 
BILAGA B 
 
Reservatföreskrifter för Kälkeröns naturreservat, Tjörns kommun 
 
A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan 

sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet. 
 
Det är förbjudet att 
 
1 uppföra helt ny byggnad med undantag för byggnader som anses under B. Därest 

befintlig byggnad brinner ned eller eljest förstöres utgör föreskrifterna ej hinder för 
uppförande av nybyggnad, som i huvudsak motsvarar den tidigare 

2 spränga, schakta, tippa eller bedriva täktverksamhet i någon form inom såväl land- 
som vattenområde med undantag för vad som kan erfordras för utförande av åtgärder 
under B 

3 så eller plantera barrskog 
4 bedriva jakt ; förbudet utgör icke hinder för jakt på hare samt skydds jakt på mink, räv 

och kråka 
5 anlägga campingplats 



Det är utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att 
 
6 anlägga ny brygga 
7 muddra 
 
 
B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares 

skyldighet att tåla visst intrång. 
 
Naturvårdsförvaltaren äger rätt att på platser som framgår av karta, bilaga A 
 
1 taga mark i anspråk för att uppföra servicebyggnader och anordna eldplatser för 

betjänande av den besökande allmänheten 
2 utföra naturvårdande åtgärd såsom röja, gallra och anordna beten i den mån markägare 

ej själv utför sådan åtgärd 
 
 
C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom 

reservatet 
 
Det är förbjudet att 
 
1 tälta mer än två dygn i sträck 
2 göra upp eld annat än på platser anvisade av förvaltaren 
3 medföra ej kopplad hund 
4 gräva upp växter 
5 anordna bojförtöjning 
6 förtöja eller ankra upp husbåt för mer än två dygn 
 
 
D Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning 
 
Naturvårdsförvaltare är Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, 
 
Naturvårdsförvaltningen bedrives enligt skötselplan, som upprättas av förvaltaren och 
fastställes av länsstyrelsen. 
 
Naturreservatet utmärkes genom förvaltarens försorg och enligt anvisningar av statens 
naturvårdsverk, Skyltarna skall ha av länsstyrelsen godkänd text. 


