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KS § 164  Dnr KS 000720/2017 - 380 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på 
Östra piren i Torekov 

 
Beskrivning av ärendet Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med 

förslag på tre nya betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena ska vara 
tillgänglighetsanpassad med ramp. TTBS framför att de ger bidrag för 
majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra investeringen. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig positiv till föreslagna 
åtgärder, men att donations- eller gåvoavtal ska tas fram, vilket ska godkännas 
av kommunstyrelsen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 

daterad 2017-06-29. 
Bilaga 1. Skrivelse från Torekov turist och badförening med tillhörande 
ritningar.   

 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt 

byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs strand och en 
tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir under 
förutsättning att extern finansiering erhålls.  
 
2. Förvaltning får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta 
donations-/gåvoavtal, vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från 
Torekovs turist- och badförening- 

 
Föredragande Tf teknik och servicechef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt 
byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs strand och en 
tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir under 
förutsättning att extern finansiering erhålls.  
 
2. Förvaltning får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta 
donations-/gåvoavtal, vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från 
Torekovs turist- och badförening.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (3) 

 
Datum: 2017-06-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000720/2017 – 380 
 
 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på Östra 
piren i Torekov 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt byggnation av två 
nya betongbryggor vid Torekovs strand och en tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs 
hamns östra pir under förutsättning att extern finansiering erhålls.  
 
Förvaltning får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta donations-/gåvoavtal, 
vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från Torekovs turist- och badförening.   

   
 
Sammanfattning av ärendet 
Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med förslag på tre nya 
betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena ska vara tillgänglighetsanpassad med ramp. 
TTBS framför att de ger bidrag för majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra 
investeringen. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig positiv till föreslagna 
åtgärder, men att donations- eller gåvoavtal ska tas fram, vilket ska godkännas av 
kommunstyrelsen.  

 
Bakgrund 
Utveckling av strandområdet och tillhörande serviceanläggningar vid Torekovs strand har 
varit föremål för diskussioner och politiska beslut under de senaste åren. Under 2013 
beslutades bland annat att befintliga bryggor vid norra stranden skulle rivas och ersättas med 
en ny (dnr 1199/11-412). I kommunens investeringsbudget avsattes då också medel för 
finansiering. En förutsättning var att viss del av finansiering utgjordes av gåva/sponsring. 
Projektet kom så pass långt att åtgärden anmäldes till Länsstyrelsen och ritningar togs fram för 
föreslagen brygga. Projektet blev dock aldrig av bland annat på grund av avsaknad av 
finansiering när inga externa bidrag erhölls samt för att investeringen togs bort från 
kommunens investeringsbudget.  
 
Befintliga bryggor har en dålig standard. Bryggorna är också utformade på så vis att den 
kustparallella strömningen begränsas. 
 
Aktuellt 
Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse daterad 2017-06-19 med 
tillförande följebrev samt illustrationer och ritningar (bilaga 1). TTBF framför förslag på en 
omfattande satsning för strandområdet i Torekov. Förslaget innefattar rivning av två befintliga 
bryggor och uppförande av två nya bryggor på samma plats samt en handikappsanpassad 
brygga utmed Östra piren. Föreslagna bryggor är utformade av betong med en likartad 
konstruktion som övriga bryggor som byggts inom kommunen de senare åren. TTBS framför i 
bilagt brev att de ger bidrag till majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra 
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investeringen, se vidare ekonomi nedan. Bakgrund och föreslagna åtgärder beskrivs vidare i 
bilaga 1. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Anläggande av bryggor enligt det förslag som framförs av TTBF ökar attraktiveten för boende 
och besökande i Torekov. Bryggorna kommer ha en bättre funktionalitet, högre standard och 
även vara såväl längre och bredare än befintliga bryggor. Tillsammans med en 
tillgänglighetsanpassad brygga utmed Östra piren ökar också tillgängligheten avsevärt. 

 
Ekonomi 
I  innevarande års budget finnns 100 tkr avsatta för bryggor i Torekov och för 2018 finns 400 
tkr, vilket ger totalt 500 tkr. Någon kalkyl för det projektet som föreslås av TTBF har inte 
gjorts, men en grov uppskattning av den samlade kostnaden för alla tre bryggor bedöms till 5-8 
mkr. TTBS  redogör för ett finansieringsförslag i sin skrivelse, vilket innebär att Båstads 
kommun finansierar projektet med 500 tkr och resterande kostnader som krävs för att 
genomföra projektet anslås av TBSS. 
 
Med föreslagen åtgärd och finansiering kommer Båstads kommun inte att behöva utföra 
reinvesteringar/underhållsåtgärder på de befintliga bryggorna. De nya bryggorna kommer att 
utföras som betongkonstruktioner, vilket kräver minimimalt med insatser för drift och 
underhåll. Den planerade tillgänglighetsanpassade bryggan vid östra piren kan dock kräva 
regelbundet underhåll i form av borttagning av alger på rampen. Driftskostnaderna för de 
planerade åtgärder bedöms inledningsvis inrymmas inom befintlig driftbudget. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Föreslagna åtgärder ökar tillgänglighet till hav, bad, krabbmete etc och bidrar till ökat utbud 
för fritidsaktiviteter och rekreation för barn och ungdomar. Barn och ungdomar bedöms 
därmed påverkas positivt av beslutet.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Föreslagna åtgärder kommer utföras i ett vattenområde. Åtgärderna kommer att anmälas till 
Länsstyrelsen och i den mån det bedöms att det är en tillståndspliktig vattenverksamhet 
kommer tillståndsansökan att upprättas och prövas av mark- och miljödomstolen. 
 
 
Teknik och service 
Ingemar Lundström, Projekt- och utredningsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Teknik och service 
Ekonomikontoret 
Torekov turist och badförening 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Skrivelse från Torekov turist och badförening med tillhörande ritningar.   
 
Samråd har skett med: 
Kommunjurist 
Kommunchef 
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Båstads Kommun - SV: Nya bryggor i Torekov 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 
Kopia: 

Bifogade filer: 

Torekovs Turistbyrå <info@torekov.se> 
"bastads.kommun@bastad.se'' <bastads.kommun@bastad.se> 
2017-06-22 10:38 
SV: Nya bryggor i Torekov 
"ingemar.lundstrom@bastad.se" <ingemar.lundstrom@bastad.se>, 
"daniel.kli ... 
Nya bryggor i Torekov.pdf 

Hej, jag skickade mailet nedan i tisdags och ett till strax efter. Vi har inte fått någon bekräftelse på att ni 
mottagit dem. Skickar det därför en gång till . Nu uppdelat i fyra ma il. Bekräfta gärna att ni mottagit 
dem. 
Jag ringer dig Daniel och hör så att allt kommit fram. 
/ Vh Åsa Ragnarsson 

Från: Torekovs Turistbyrå 
Skickat: den 20 juni 2017 22:18 
Till: bastads.kommun@bastad .se 
Kopia: ingemar.lundstrom@bastad .se; daniel.kling@bastad .se 
Ämne: Nya bryggor i Torekov 

Till kommunstyrelsen Båstad Kommun 

Torekovs Turist- och Badförening(TIBF) har i samråd och samarbete med kommunen sedan 90-talet 
rustat upp och förnyat de södra badbryggorna i Torekov. Dessutom har TIBF sedan 1995 i kontrakt 
med kommunen ansvarat för grovstädning av stränderna så de är tillgängliga och trevliga att vara på 
under badsäsongen. 
Med detta som bakgrund var det med stor glädje som TIBF mottog beskedet hösten 2015 (kan vara 
2016) att kommunen anslagit medel (500.000 kronor) till ett bad för röre lseh indrade i Torekov. 
TIBF såg genast en möjlighet att utifrån kommunens initiativ söka finansiering för att göra norra 
stranden mer tillgänglig och hå llbar för lång tid framåt. 
Tidigare av TIBF init ierade undersökningar om norra strandens framtid angående erosion och 
strömmar samt tillsammans med kommunen källan t ill otjänligt badvatten från 2007 till 2011 har 
skapat en situation där den uppmätta vatten kvaliteten har blivit mycket bättre och är idag inte i 
närheten av de värden som uppmättes 2009. 
Med detta som bakgrund har TIBF skissat hur en ny handikappbrygga vid östra piren samt utbyte av de 
två befintliga skulle kunna se ut. De befintliga är cirka 80 år gamla och i behov av renovering eller som 
vi föreslår rivning och byggande av nya. Vi har gjort detta i samråd med Ingemar Lundström som 
uppdaterats under vägen. 

fi le:///C:/Users/danklil /AppData/Local/Temp/XPgrpwise/594B9E22BASTAD-ADM... 201 7-06-22 
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Det kan tyckas dumt att behålla de båda bryggor som finns och istället bygga endast en . TIBF anser 
dock att både av hävd och av den tillväxt som Torekov har med mycket nybyggnation och en välbesökt 
camping behövs de badmöj ligheter förstärkas som är på plats. 
Jag som ordförande i TIBF sedan 1993 har med kommunens ansvariga och beslutande varit med om 
denna renovering av möj ligheterna ti ll bad på stränderna och klipporna på västra stranden, jag hoppas 
att ni vi ll vara med även om detta projekt på norra stranden. 

Jarl Torema lm 
Ordförande TIBF 

Bifogat finns en skrivelse och utkast på bryggor (sammanlagt fyra filer, tre i denna e-posten och ett i 
separat e-post) 

Torekovs Turistbyrå 
Tel: +46 (0) 431-36 31 80 
E-Post: info@torekov.se 
Hemsida: www.torekov.se 
Adress: Hamnplan 2 
269 77 Torekov 
Sweden 

file:///C:/Users/dankli1/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/594B9E22BASTAD-ADM... 2017-06-22 

109

109



Torekov 
Till Kommunstyrelsen 

Båstads Kommun 

• ~ · DS 1 '0M~ " 'N B/\0 1 I\ '·· l\' , IVl ,: 
Kommunstyrelsen 

2017 -06- 2 2 
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Torekov 2017-06-19 

Nya bryggor på Bläsingestranden 

och handikappanpassad brygga på Östra piren i Torekov 

Kommunen presenterade för några år sedan en ide att bygga en handikappanpassad brygga i 

Torekov. Torekovs Byaråd informerades och en arbetsgrupp bildades bestående av 

representanter från byns föreningar och kommunen. Uppdraget var att arbeta fram ett underlag 

till ett förslag på hur nya bryggor kan se ut samt att söka finansiering för dessa. 

Byarådet har för närvarande ingen aktivitet och ligger vilande. Arbetsgruppen finns dock kvar och 

är nu förankrad i Torekovs Turist & Badförening. 

Bakgrund: 

Bryggorna i Torekov är en självklarhet för de allra flesta och en förutsättning för ett attraktivt 

strand- och badliv. Dagens bryggor är undermåliga och behöver ersättas. Det är de allra flesta 

överens om. Torekov behöver även erbjuda en tillgänglighetsanpassad brygga. Under de senaste 

åren har dialoger förts i såväl byaråd som man emellan och tillsammans med kommunen hur en 

framtida lösning kan komma att se ut. Initialt fördes resonemang om en till två bryggor varav den 

ena skulle tillgänglighetsanpassas. Med tiden har det utkristalliserats ett förslag om att två nya 

bryggor ersätter de befintliga och en ny brygga med tillgänglighetsanpassning byggs på Östra 

piren. Det förslaget fick positivt mottagande i Byarådet. 

Nuläge: 

Utkast till hur bryggorna skulle kunna se ut är framtaget. Se bilagor. 

Utkastet för den handikappanpassade bryggan är under omarbetning och kommer att 

presenteras inom kort. 

Förslaget bygger på att norra badbryggan ersätts med en brygga i samma storlek som 

nuvarande, kanske något bredare, medan den södra blir längre och bredare än nuvarande. 

Båda bryggorna kommer stå på ben för att strömmarna ska få så naturligt fritt flöde som möjligt 

vilket enligt undersökningar skulle påverka kvaliteten på stranden till det bättre. 

östra piren får en brygga som anpassas efter de krav som finns för att uppfylla god tillgänglighet 

för rullstolsburna. 
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Finansiering: 

Kommunen har anslagit 500 000 kr i investeringsbudget 2017. 

Torekovs Turist & Badförening anslår resterande belopp som krävs för att genomföra 

investeringen. 

Arbetsgruppen har fullföljt sitt uppdrag och överlämnar ärendet till kommunen för handläggning. 

Torekovs Turist & Badförening står självklart till förfogande i den fortsatta processen. 

Jarl Toremalm 

Ordförande 

Torekovs Turist & Badförening 
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Till 
Båstads Kommun 
269 80 Båstad 

Kommunstyrelsens möte den 6/9 2017 

Bf STADS i-<OMM!.:N 
Komrn;.1nstyrel~en 

2017 -08- 2 3 
i nr .. K.$. .. 0.9.G.1.i.<?J.;z_o, 7 
"'''"""' " ' " ",c"'"" .. .. .. . • .. ,,:'138' 0 

Ang. punkten utbyggnad av Torekovs Östra Pir med handikapamp gentemot den Norra Stranden. 

Mitt namn är Hans Heligren och är boende i Torekov sedan 1952. Jag har i tidigare angelägenheter 
varit företrädare för de boende kring hamnen och stranden i Torekov. Men tyvärr ej i detta ärende 
då ordföranden för Torekovs Turist och Badförening (Jarl Toremalm) ej visat förslaget för oss utan 
bara satt ut det på sin hemsida några veckor före ert möte i kommunstyrelsen. 

Jag har upprepade gånger bett honom att visa en skiss på förslaget, senast i maj 2017 på årsmötet, 
men han säger att det inte finns något att visa. Nu befinner vi oss i det läget att knappt någon 
boende kring hamnen och stranden fått en chans att uttala sig om förslaget. Jarl Toremalm har 
försökt att undgå att berörda skall ha tid och möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Jag är boende vid stranden i Bläsinge sedan 1952. Stora förändringar har skett under denna tid, den 
största var nog på 1970-talet då småbåtshamnen byggdes och den Östra pirarmen byggdes för att 
avgränsa småbåtshamnen från den Norra stranden. Min far och många andra var mycket oroliga för 
att utbyggnationen av denna pirarm skulle få negativa konsekvenser på stranden. En professor togs 
in från Lund som bestyrkade att utbyggnaden inte skulle få några negativa effekter på varken 
vattencirkulation eller sandförflyttning. Några år senare förlängdes även pirarmen på den Västra 
piren.(Torekovs stora pir). 

Den Östra Piren tillkom som ett resultat av en lång diskussion mellan kommunen och de boende. 81.a 
utformades den låg för att så lite som möjligt påverka utsikten för de boende men även med en 
innåtsväng för att ta i anspråk så liten del av stranden som möjligt och därmed få så liten påverkan 
på stranden som möjligt. 
Åren gick och efter det att den Västra Piren förlängdes på 80-talet, kunde vi märka förändringar på 
stranden. Kröken invid den Östra Piren och Norra stranden, blev nu i folkmun kallad "Stinkebukten". 
Orsaken är att bukten ligger i lä om de sydvästliga vindar som hela tiden ligger på i Torekov. Denna 
läplacering ger upphov till stillastående vatten och ruttnande tång. Inget syrerikt vatten når kröken. 

Den ruttnande tången i området beror i all väsentlighet på den syrefria nedbrytningen av det 
svavelväte som då bildas. Stora sjok av ruttnande tång lyfts till ytan och det bildade svavelvätet 
färgar vattnet vitt. Detta i kombination med att utanför Torekov ligger ett rev med lågt vatten. Vid 
hård blåst/storm lossnar tångruskor från revets botten och flyter in på stranden och hamnar i 
"Stinkebukten" och fyller den Norra strandens södra del. 

Detta är eU problem i byn. Då Badföreningen inte har råd, inte orkar eller inte bryr sig att hålla rent 
får vi boende leva med en dålig lukt större delen av lågsäsongen. Dock ej vintertid då "soppan" fryser 
och stelnar till is. Vi har även haft problem med E-coliförekomst i området. 

Det har nu ånyo framkommit förslag om utbyggnad utanför den Östra Piren. 
Båstad Kommun tillsatte för några år sedan en arbetsgrupp som skulle utreda utvecklingen av 
stranden, men den har upplösts utan att komma fram till något. Diskussioner om olika 
handikapplösningar i Torekov togs först upp av Torekovs byaråd, men detta byaråd är också upplöst. 
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Frågan övertogs senare på något sätt vidare av Torekovs Turist och Badförening under ledning av Jarl 
Toremalm. 

Jag vill bestämt avråda ifrån att bygga ut utanför den Östra Piren i Torekov, då den planerade 
konstruktionen är en uppenbar "Tångfångare"i ett syrefattigt område. 
Vid varje kuling eller ökad vind fylls bukten med mängder av tång och en tångvall bildas. 

Konstruktionen med en utbyggnad utanför Östra Pirens norra sida kommer att försämra 
vattengenomströmningen utefter pirens norra del och ytterliggare försämra det redan syrefattiga 
området i kröken mot den Norra stranden. Vågrörelsen längs med piren har idag en viss sköljande 
effekt som ger en liten men dock betydande chans till syrerikt vatten att komma in i området. 

Den (nu aktuella) föreslagna konstruktionen kommer att ytterliggare fånga tång och göra det stört 
omöjligt att hålla rent. Idag finns en rimlig chans att rensa upp området med traktorer som sker då 
och då under högsäsong. 

Handikapprampen skulle göra detta omöjligt. Detta skulle i så fall bli tvunget att ske för hand med 
stövlar i vattnet och skovel. De nödvändiga räckena på en sådan föreslagen konstruktionen är ju 
utmärkta tångfångare. Och traktorer och andra motorredskap kommer därvid inte åt tången innanför 
räckena. 

Vattennivåen varierar mycket i bukten, jag har sett lågvatten ända ut på stora delar av piren och 
högvatten på vintern då piren praktiskt taget legat under vatten. ( se bilaga 1). Under stormen i julas 
2016 låg piren i princip under vatten och det blir bara värre med åren. Under stormftod när vind och 
vågor trycker in vattnet kan vattenståndet öka med 1-1,5 meter och efterlämna tjocka vallar av tång 
vilket inte tas bort förrän efter några veckor i bästa fall med traktorer med skopor och traktorsläp. 

Den s.k. betongplattan med tillhörande nedgång kommer att placeras på lös sand och kommer inte 
att stå pall för naturens krafter och kan komma att undergrävas under en nordlig storm. Dessa 
kommer troligen att spricka och brytas sönder och bli obrukbara efter några år. Platsen är alldeles 
för utsatt för denna typ av konstruktion. 
Den Östra Piren är redan idag utsatt för mycket stora krafter från de ftytbryggor som Torekovs 
båtblubb (TBSS) fått tillåtelse att lägga ut på insidan. Dragkrafterna vid de Nordliga stormarna har 
gjort att piren börjat att vekna och luta inåt hamnen. En konsekvens av detta är att stenarna på 
nordsidan börjat att lossna och underminerats av kraftiga vågor och högt vattenstånd som 
transporterar bort sanden under pir-stenarna. TBSS har på sitt program att försöka förstärka piren. 

Den Östra Piren i Torekov byggdes på 1970-talet och har tyvärr orsakat negativa effekter på den 
Norra Stranden och pga den lä-position som skapats, har den s.k. "stinkebukten" uppstått, med en 
ständig tillförsel av tång och alger till det syrefattiga hörnet. Andra effekter är den sandförffyttning 
som skett med koncentration gentemot den Östra Piren. Tillsammans ger detta ogynnsamma 
förhållanden i området. 
För att försöka komma till rätta med tångproblemet tillsatte Torekovs Turist och Badförening en 
utredning gjord av WSP för några år sedan.(Bilaga 2). Utredningen är utförlig men inga åtgärder har 
vare sig genomförts i enlighet med utredningens förslag, eller överhuvudtaget alls efter detta. 

När det gäller finansieringen av nu aktuella förslag kommer ju kommunen stå för en liten del, men 
den större delen skulle betalas av Torekovs Turist och Badförening. 
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Bakgrunden till att badföreningen nu plötsligt fått så mycket pengar att man kan erbjuda en 
finansiering av huvuddelen av kostnaderna, är tyvärr av mycket mer obskyr natur än vad som 
badföreningen själv vill upplysa om. 
Det är med därför tråkigt att behöva informera er politiker hur detta har gått till. 
Utredningen som tillsattes för några år sedan i Båstad kommun kom fram med ett förslag att riva la 
och 2dra bryggan på stranden och i stället bygga enbart en ny, större och längre. Samtidigt skulle 
denna brygga förses med en handikappanpassning, eftersom man ville uppfylla gängse reglemente 
för offentliga badanläggningar. 

Förslaget gillades inte av personer vilka själva är boende vid la och 2dra bryggan. 
Det bor några familjer här med angränsande tomter till stranden en av dom är familjen Hult. 
Hultfamiljen äger fastigheter Längs den Norra Stranden i Torekov för gott och väl över 100 mkr. (Det 
torde vara allmänt känt att Fam. Hult är kända som mycket välbeställda och nämns ofta i media som 
miljardärer.) 

Enligt anonyma källor och Torekovs kultur och miljös, vinterbrev 2015( Bilaga 3) misstänker jag att 
någon av dessa familjer(oklart vilken), framkommit med ett motförslag till Badföreningens ordf. Jarl 
Toremalm som gick ut på att: 

Vi betalar rivandet av 2 bryggor och betalar för uppförandet av 2 nya om ni flyttar 
handkapprampen någon annanstans, tex. till Östra Piren. Så att vi slipper ha detta framför 
våra hus. 

Detta erbjudande har tydligen Torekovs Turist och Badförening accepterat. 
Jag har upprepade gånger frågat Jarl Toremalm varifrån han får alla pengarna och han säger att det 
kommer från en "anonym givare". Han kan tyvärr inte yppa dennes namn. 

En "gåva", med ett riktat krav från gåvogivaren, från en givare som vill vara anonym. 

Det är ytterligt belastande för Torekovs Turist och Badförening och dess ordförande, att ge enskilda 
personer fördelar mot betalning. Dessutom i en kommunal angelägenhet från en givare som vill vara 
anonym. Och där man av obskyra skäl vägrar att redovisa pengarnas källa. 

Kommunen får härmed med detta brev betraktas som upplyst härom, och svensk lag och rätt må 
tillämpas, även i Torekov. 

Mycket ledsamt att behöva skriva detta till er. 

Slutsats. 
Jag ber kommunstyrelsen att avslå förslaget om utbyggnad med handikapplösning utanför den Östra 
Piren i Torekov av följande skäl: 

- Sämre vattengenomströmning utefter Östra pirens norra sida och badstrandens södra del. 
- ökade problem med tång och algsamling i ett redan syrefattigt område. 
-därför att de boende kring hamnen och stranden inte fått chansen att se förslaget. 
-påtagligt ökade underhållskostnader 
-Östra Piren kan vara en idyll en vacker sommardag, varför förstöra detta med denna 
betongkonstruktion. Nuvarande badtrappa är popuär. 
- obskyr finansiering av privatpersoner med enskilda intressen i projektet. 
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UTREDNING AV ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA 
PROBLEM MED TÅNG PÅ STRANDEN INVID 
TOREKOVS HAMN 

Sammanfattning 
WSP Enviromnental har gjort en analys av de luktolägenheter, och andra problem 
med tång som finns i Torekov och som genereras av den tång som ansamlas och 
ruttnar längs badstranden norr om hamnen. Utredningen har genomförts av en grupp 
miljöspecialister från WSP Environmental med stora kunskaper om sandkuster och 
de erosions och luktproblem som uppstår där. Detta har skett genom intervjuer med 
lokala åretrunt- samt sommarboende, granskning av arkivmaterial i privat och 
kommunal ägo samt genom ett flertal besök på stranden. Vi har även studerat till
gängliga flygbilder. Vi beskriver nedan förslag på åtgärder för att minska proble
men med luktobehag invid hamnen .. 

Tång är naturligt förekommande i stora mängder längs Skånes kuster. Årligen loss
nar stora mängder tång och del av detta spolas upp på stränder i en helt naturlig pro
cess. 

Kustens utseende, kustmorfologin, bestäms av strömmar, vågor och strandmateria
lets egenskaper i en process där stranden ständigt anpassar sig till förändringar av de 
yttre förhållandena. För sandstränder skapas med tiden bågformade bukter mellan 
de fasta punkter som finns längsmed kusten, naturliga eller konstruerade. Varje ny 
konstruktion i vattnet påverkar således omgivande strandutformning. Även tången 
följer vågor och strömmar, först flytande och sedan längs botten. Tången som är 
mer lättrörlig än sanden kommer på samma sätt att ansamlas i exempelvis lävatten 
där strömmar och vågor är ringa eller på uppströmssidan av bryggor och liknande 
konstruktioner. När tång lossnat från botten startar en förruttnelseprocess som orsa
kar luktproblem när den anhopas och syret försvinner. I Skåne, med fä naturliga 
hamnar, f'ar byggandet av pirar och utstickande hamndelar i havet den effekt att tång 
och sand ansamlas i och invid hamnarna. Avseende transport av sand med kustpa
rallella strömmar utgör bukten ett mer eller mindre slutet system där den huvudsak
liga sandtransporten sker vinkelrät strandlinjen. Den sand som hamnar på djupt vat
ten återkommer inte till stranden. 

Torekov hamn har byggts ut i etapper vilket förändrat förutsättningarna för bukten 
norr om hamnen som ännu inte kommit i jämvil..'1: med denna förändring. Som en 
konsekvens ansamlas stora mängder illaluktande tång vid norra pirens landfäste. 

Ett annat problem i området är att den naturliga dynbildning som sker i vattenbrynet 
och som bestäms av sandstorlek och vågklimat skapar ett instängt vattenområde där 
syrefria förhållanden lätt uppstår. 

WSP Environmental har inte behandlat estetiska eller andra liknande frågor utan 
koncentrerat våra förslag på luktfrågan. 

Våra sanunanfattande förslag till åtgärder är: 

1. Organiskt material, tång, som är uppblandat i sanden i den södra delen, 
stinkebugten, grävs bort och hålet fylls ut med sand. Detta för att minska 
olycksrisker med att personer går ner sig i "dyngan" vilket hände sommaren 
2007. 
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2. Rutinerna för att avlägsna tång ses över så att stranden i mesta möjliga mån 

hålls ren. Nyttja vädersituationer med östlig vind att skicka tången till havs. 

3. Kuststräckan omedelbart norr om hamnen fy Ils ut så att en kustprofil skapas 
som bättre följer den som naturen på sikt kommer att skapa. Närmast piren 
är det fördelaktigt om l'Ustprofi1en utformas så att vågorna genererar en 
ström med en riktning mot buktens centrala delar. Utfyllnaden avslutas med 
en konstgjord kant, ca 0,5 meter, mot havet eller med en brantare sandslänt 
med grövre material. Ett sådant konstgjort något förhöjt strandavsnitt skulle 
också utgöra en bättre anslutning till hamnområdet samt ta bort de risker att 
fastna eller "gå ner sig " i det relativt lösa material som ligger där idag. Ef
tersom åtgärden inte minskar den totala mängden tång som forslas in i buk
ten skulle åtgärden eventuellt kunna kombineras med skapade ytor avsedda 
för att lätt kunna samla upp och forsla bort tång. 

4. Hela strandremsan bör kompletteras med sand och då med en något grövre 
fraktion för att få en brantare strandprofil . Det bör dock utredas dels om det 
finns lämpliga lokaler att hämta sand från botten i viken utanför och dels 
vilka tillstånd som erfordras. Alternativt fraktas sanden från annan plats. 

5. När strandlinjen förändras kommer den tång som tidigare avsattes på stran
den att flyta ut. Man kan inte utesluta att del av denna kan komma in i ham
nen varför man, om behov finns, bör utreda möjliga åtgärder för att öka vat
tengenomströmningen i hamnen. 

6. Befintliga bryggor fungerar idag som tång och sandansamlare. Befintliga 
hål i bryggorna bör ökas för att skapa en mer "välventilerad" vik där tången 
kan passera bryggorna även vid lägre vattenstånd. · 

7. Undersök möjligheterna att syresätta strandvattnet och instängda områden 
genom tillförsel av syrerikt vatten t.ex. genom en pump. 

Det bör poängteras att de föreslagna åtgärderna, som nämnts, inte påverkar den tota
la mängden tång som transporteras in till bukten utan endast syftar till att motverka 
att det bildas större ansamlingar som bryts ner utan närvaro av luftens syre .. 

Bild: Tångansamlingar i Stinkebugten har bildat ett område med mycket dålig 
hållfasthet och under sommaren 2007 lät kommunen spärra av detta om
råde för att undvika olyckor. 
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1. Bakgrund / Inledning 

I västra delen av Torekov ligger en hamn med gamla anor som skyddas av omgi
vande pirar. Under årens lopp har brunnen och pirarna byggts ut, vilket påverkar 
strömmarna in mot kusten. Mot den norra piren och på stränderna ansamlas det årli
gen återkommande mycket alger och tång ihop med annat flytande "vrakgods". När 
detta döda material bryts ner ger det upphov till dålig lukt från den ruttnande tången 
vilket gör stranden mindre attraktiv för sol och bad och även sprider lukten vidare in 
i närliggande bostadsområden. I folkmun benämns den värsta platsen för "stinkbug
ten". 

WSP har i uppdrag att utröna hur problemsituationen med tången i Torekov ser ut, 
vilka arter det gäller, hur strömmar och vindar påverkar ansamling och nedbrytning 
och med erfarenheter från andra platser i landet av relevans föreslå möjliga åtgärder 
för att förbättra situationen. 

Denna rapport syftar till att undersöka möjliga åtgärder för att minska de problemen 
med tång på stranden som förekommer i bukten norr om Torekov hamn och har ut
arbetats genom följande arbetsmetodik: 

• Genomgång med problemställningen srunt besök på stranden, vårvintern 
2007-10-30. 

• Litteraturstudier i bibliotek, kommunala arkiv samt på Internet. 

• Studier av flygbilder som inköpts av Lantmäteriet. 

• Kontinuerliga besök på strru1den m1der sommar där stranden och städrutiner 
studerades och fotograferades . 

• Besök i hamnen efter det att kommunen stängt av del av stranden för under-
sökning av problemet. 

• Intervjuer med åretrmltboende samt med sommarboende . 

• Beräkningar av kustdynamiken 

• Projektmöten i Torekov. 

Stranden i Torekov är en av de stora tillgångarna i byn som delvis är beroende av 
turism och fritidsliv. De stora tångansamlingarna och den därvid uppkomna lukten 
gör att strandområdet upplevs negativt. Ett stark önskemål är därför att stranden 
skall bli en verklig attraktiv tillgång för Torekov. Ett senare steg, när problemet med 
vattenkvaliteten samt tångfrågan är löst kan vara att vidareutveckla arbetet så att 
kraven för Blå Flagg uppfylls. Kriterier för Blå Flagg redovisas i bilaga 1. 
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2. Tång 

Tång är naturligt förekommande i stora mängder längs Skånes kuster. Det vi i dag
ligt tal kallar tång består av flera olika arter och omfattar ett och fleråriga alger och 
gräs. I denna utredning kommer vi även kalla allt för TÅNG. Årligen lossnar stora 
mängder tång från sina fästen till följd av stomi och strömpåverkan men också då 
den är ettårig, en således helt naturlig process som inte kan förändras. Tången följer 
med havsströmmama men sjunker även till botten där den förmultnar. En del av 
tången spolas upp på stränderna styrt av vågor och vindar. Sker ingen bortforsling 
av tången kommer den att bilda tångvallar av ansenlig mäktighet som sedan ombil
das till tät tånglera. Leran kan sedan överlagras med sand. Dessa tångleresjok fmner 
man när man gräver i sanddyner och i sandstränder. De vanligaste arterna är främst 
av olika makroalger, främst sågtång (Fucus serratu.s), blåstång (Fucus vesiculosus) 
och ålgräs (Zostera marina). 

Övergödning 

Torekov ligger på Bjärehalvöns yttersta udde. Halvön omges av två grunda vikar, 
Skälderviken och Laholmsbukten. Utanför kusten ligger Hallands Väderö och Kat
tegatt. Vattnet är näringsrikt till följd av ett flertal åar och bäckar mynnar ut i vat
tenområdet. Bäckarna går genom ett intensivt jordbrukat landskap, södra Halland 
och Norra Skåne, innan det mynnar ut vid kusten. Både Skälderviken och Laholms
bukten har problem med övergödning. 

Orsaken till den höga växtnäringstransporten är enligt Båstads kommun (2007): 

• intensivt jordbruk på lätta genomsläppliga jordar 
• stor nederbörd med milda vintrar 
• väldränerade åker- och skogsmarker, som ger snabb transport av växtnäring 

ut i havet utan möjlighet till kvävereduktion 
• stort kvävenedfall via såväl nederbörd som atmosfäriskt nedfall 

Makroalger 

De brunalger som växer runt Bjärehalvön är normalt blåstång och sågtång. 2004 
utförde Toxicon AB en kartering av ålgräsängar längs Skånekusten på uppdrag av 
länsstyrelsen Skåne län. I området runt Torekov fanns tecken på förekoms av ålgräs, 
men på grund av det glesa transekt nätet gick det inte att klargöra om det var en fö
rekomst eller ej (Ohlsson, 2004). 

Under näringsrika förhållanden missgynnas de i ovan stycke nämnda arter till för
mån för snabbväxande ettåriga fintrådiga arter som grönslick (Cladophora glomera
ta), tarmtång (Enterm01pha intestinalis) och brm1slick (Pilayel/a littoralis) (Båstad 
kommun, 2005). En undersökning av makroalger, 2002, i närområdet (Ramsjö
strand, Hovs hallar) visade att det i ett stråk längs strandlinjen fanns blåstång, men 
ned till 4 m dominerade sågtång tillsammans med en rad olika brun- och rödalger. 
Huvudsakligen förekom fintrådiga rödalger som påvro-1: på sågtång. Studien visade 
även att det fanns ökande trender av fintrådiga alger i Ramsjöstrand, men också 
ökande trender för några fleråriga brun- och rödalger (Toxicon AB, 2002) . På de 
flygbilder som studerats, från 40-talet och till dagens datmn framgår tydligt stora 
bevuxna områden. Ställvis framträder sandområden men i huvudsak verkar botten 
beväxt. Genom kartmaterialet kan man inte klargöra vilken typ av växtlighet som 
förekommer, inte heller kan man se om utbredningen eller tätheten ändrats. 
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Nedbrytning av alger 

Vattentemperatur och näringsinnehåll påverkar vilken mängd plankton som växer i 
vattnet. En del alger kan spolas upp och brytas ned på land. Nedbrytningen av alger 
går generellt långsamt jämfört med landväxter. Nedbrytningshastigheten påverkas 
av ett antal faktorer, framf'örallt i vilken fysisk och kemisk miljö den äger rwn. 
Svampar verkar ha liten betydelse för nedbrytningen då det är framförallt anaeroba1 

bakterier som styr nedbrytningen (Harrison, 1989). Nedbrytning under syrefattiga 
förhållanden innebär att materialet ruttnar och att illaluktande gas i form av svavel
väte avges. 

Resultat från en studie utförd på Åland tyder på att algerna orsakar omfattande när
saltsläckage dels tillbaka till havet, men också på strandområdena (Heikkilä & Mat
tila, 2000). Det innebär att borttransport av algerna skulle minska tillförseh1 av kvä
ve och fosfor till havet. 

Tång som resurs 

a) Jordförbättringsmedel 

Tånggödsling är en ganunal metod som använts av jordbrukare och fiskebönder se
dan urminnes tider. Uppsamling av tång kan inte ske utan att det mesta av de olika 
typer av föroreningar som ses på stranden också följer med (Detta kan dock minskas 
genom noggrann manuell rensning av plast, plåt och papper). I Torekov och på and
ra orter i nordvästskåne har man dock lyckats sanlla upp tången så ren att bönder 
kunnat ta emot den och kört ut tången på sin åkennark. 

Förutom denna grovsortering kan behov uppstå att utföra andra provtagningar och 
analyser på dess innehåll då det till exempel kan innehålla höga halter av tungmetal
ler. Inom ramen för ett projekt rörande sanering av Oskarshamn, sammanställde 
WSP mätdata angående metallhalter i tång i det metallpåverka.de området (tabell 1). 

Naturvårdsverket (1999) har som underlag för bedömning av tillståndet i havet 
Sanllllanställt data på bakgrundshalter av metaller i blåstång. Detta innebär värden 
för tång som har växt i ett område som är relativ opåverkat av metaller (tabell 1). I 
jämförelse med Naturvårdsverkets framtagna bakgrundshalter är halterna för samtli
ga metaller klart förhöjda i Oskarshamnsområdet. 

Jämförs bakgrundshaltema istället med de gränsvärden som satts upp för miljö
märkning av jordförbättringsmedel (2006/799/EG) ligger halterna tungmetaller i 
tång klart under gränsvärdet för samtliga metaller förutom arsenik. Detta pekar på 
att extra hänsyn måste tas till arsenikhalten i tång om det är av intresse att använda 
tång som gödningsmedel. 

1 Bakterier som förekommer i syrefattiga miljöer. 
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Mängden tång som årligen lossnar är betydande och av denna spolas endast en 
mindre del in mot stränderna. Tången har dock historiskt varit av en sådan omfatt
ning att den på flera håll, bl.a. i Torekov, varit en stor tillgång för bönderna som 
jordförbättringsmedel. Tångtäkt, liksom sten och sandtäkt, var reglerat och en till
gång för bönderna. Historien berättar om en ansenlig hantering av tång och att 
"många" lass kördes från stranden av flera bönder. Mängden tång minskades genom 
att den fick ligga till sig på stranden där den avsandades och avsaltades. 

Oberoende av om mängden ökat eller minskat med åren kan vi nog säga att den all
tid varit av en sådan omfattning att den för dagens badande skulle ha upplevts som 
störande. Också i dag är mängden tång som genereras på bottnarna utanför Bjäre
halvön av sådan omfattning att den kommer att ge obehag om den fritt rar samlas på 
stranden. 

Trender 

En utvärdering av Centrum för Biologisk mångfald, 2007, visade på flera förvän
tande effekter av klimatfårändringama i Sveriges havsområden. Framförallt förvän
tas att en ökad produktivitet kan leda till ökad tillväxt av tex. vass och alger, ökad 
sedirnentation av organish.1: material, samt även ökad frekvens av tillfälliga produk
tivitetsutbrott som algblomningar. Trenden i Kattegatt går mot lägre syrgashalter 
och syrebrist förekommer under sensommar och tidig höst. Även om den långsiktiga 
utvecklingen är negativ har syrgashalterna i Kattegatt stigit något sedan 1980-talet 
(Naturvårdsverket, remiss, 2007). 

Under 1970- och 1980-talet inträffade upprepade algblomningar i Laholmsbukten och 
omfattande utbredning av makroalger. Det ledde till att stora mängder av främst 
grönslick och tarmtäng (C/adophora g/omerata) spolades iland. Planktonblomningarna 
har gett upphov till syrebrist vid bottnarna i Laholmsbukten. Utarmningen av bottenli
vet nädde sin kulmen under 1990-talets första är. 1998 skedde en pätaglig förbätt
ring·. Bottendjur som varit försvunna i decennier kom tillbaks. Förbättringen berodde 
främst pä mindre nederbördsmängder och minskad tillförsel av växtnäring (Internet, 
Laholm kommun, 2007). 

En utvärdering av växtplanktondata frän skänska sydkusten under perioden 1985-
2003 har genomförts av Länsstyrelsen Skäne län. Växtplankton är de fritt flytande, 
encelliga alger som utgör det första steget i det fria vattnets näringskedja. Studien 
visade är signifikanta tidstrender och ingen generell utvecklingstendens gällande art
sammansättning (Ohlsson, 2003). 
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Tabell 1. Metallhalter i blåstång i Oskarshamnsområdet, bakgrundshalter i blåstång enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder samt gränsvärden för miljömärkning av jordförbätt-
. d 1 nngsme e. 

Metall Medianhalt* uppmätt Bakgrundshalter för Gränsvärden för 
blåstång i Oskars- metaller i blåstång miljömärkning** av 
hamn (mg/kg TS) (mg/kg TS) jordförbättrings-

medel (mAlkA TS) 
Arsenik - 20 10 
Kadmium 3,2 0,9 l 
Krom 2,5 0,2 100 
Koooar 4,6 2,5 100 
Nickel 6 3,5 50 
Blv 1,1 0,3 100 
Zink 296 40 300 
* Beräknat utifrån mätningar genomförda 1980-2003 i Oskarshamnsområdet (Arner, 2005). 
* * 2006/799/EG: Kommissionens beslut av den 3 november 2006 om fastställande av revi
derade ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa 
kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till jordförbättringsmedel [ delgivet med 
nr K(2006) 5369] Text av betydelse för EES (httpJ/eurlex.europa.eu/LexUri
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:325:0028:0l :SV:HTML). 

På Åland och i Sverige har gödslingsförsök med snabbväxande alger, främst gröna 
trådalger, genomförts. Resultaten visar låg användningspotential vid odling av höst
vete. En möjlighet är lokal användning i liten skala på salttoleranta grödor. Alger 
kan också användas som gödning och jordförbättringsmedel i exempelvis parker där 
växterna inte skall användas som livsmedel (Melin, 2001). Tånggödsel har också 
visat sig ha olika effekt, beroende på om man använder den direkt som den är, blan
dar den i kompost eller blandar den med andra sorters gödsel (Ohlsson, 1991 ). 

Användning av alger vid tillverkning av papper och fran1stälhting av cellulosapulver 
till läkemedelstabletter har visat sig ha goda fran1tidsutsi1.'1:er (Meli.n, 2001). Tång 
används även för framställning av livsmedel, djurfoder och kemikalier (OMsson, 
1991). 

I Trelleborg har man problem med ruttnande biomassa som vattenpest, grönslick, 
tång mm och försök har genomförts på Alnarp att använda tången som gödning på 
närliggande åkrar (Karlsson el al., 1988). Försöket visade på flera positiva effekter 
som större skörd, inga i.nsektsangrepp i kål och tillvaratagande av vattnens överflöd 
på växtnäring (Ohlsson, 1991). 

I Torekov hämtades tången hösten 2006 (Helsingsborgs dagblad, 2006-11-09) för 
första gången sedan 60-talet av lantbrukare för användning av tången som gödsel på 
traktens åkrar. 

b) Energikälla 

Inom ramen för EU-Life algae har Jordbrukstekniska Institutet, JTI, utfört rötnings
försök av en blandning av grönalger, främst C/adophora, och källsorterat hushålls
avfall. Syftet var att undersöka grönalgers rötbarhet vid samrötning med källsorterat 
hushållsavfall genom att bestämma metanutbytet metan (CH4 ) per gram organiskt 
material. Anledningen till samrötning är att förse bal'teriema med näring samt att 
undvika eventuella toxiska salteffekter av algerna. 
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Studien visade att samrötningen av obehandlade grönalger och hushållsavfall resul
terade i ett metanutbyte som indikerade att omsättningen av grönalger var närmast 
obefintlig. Tidigare studier har pekat på nödvändigheten att förbehandla grönalgema 
med syfte att öka tillgängligheten för nedbrytning. Det måste dock beaktas att ytter
ligare förbehandling utöver malning innebär ökade kostnader som måste ställas i 
relation till värdet av ett ökat metanutbyte (Melin, 2001). 

Trelleborgs kommw1 arbetar för närvarande tillsammans med Lunds tekniska hög
skola och Sysav med en ny teknik för att utvinna biogas från tång (Internet, SVT, 
2007-06-18) . 

Syresättning 

Olägenheterna från ruttnande tång beror i allt väsentligt på den anaerobe (syrefria) 
nedbrytningen och det svavelväte som då bildas. Olägenheten med tångflugor ach 
andra besvärande flygfän förekommer också men är av w1derordnad natur. Undvi
ker man att syrefria förhållanden uppstår så minskar eller elimineras helt problemen. 

I och runt i stort sett alla hamnar och pirar längs Skånes kuster har man problem 
med ruttnande tång. Inne i hamnbassängema, som skall skyddas mot vågor och 
strömmar, sjwlker tången till botten och sätts i förruttnelse och sprider sin odör till 
omgivningen. Stora sjok av ruttnande tång lyfts till ytan av det bildade svavelvätet 
och hamnvattnet färgas vitt. I hamnar med större båter hjälper dessa till att virvla 
rwit vattnet så att en syresättning sker och problemen minskar. Flera försök pågår 
också med ett öka vattengenomströmningen med salt eller sött vatten. Även meka
niska syresättare har prövats. Störst effekt f°ar dock om hamninloppen byggs på ett 
sätt som motverkar att tången kommer in i hamnen. Tekniska nämnden i Trelleborg 
har även agerat för att förbättra förhållandena i Smygehamns hamn där man har 
problem med ruttnande alger och lukt. Den första etappen i detta arbete har varit att 
öka syrenivån i innerhanmen för att på så sätt w1dvika illaluktande nedbrytning. 
Nästa etapp är att minska inflödet av alger och tång till hamnen (hlternet, Trelleborg 
kommun, 2007). 

Även utanför hamnarnas pirarmar, längs bryggor och naturliga örer bildas lävikar 
där tången kommer att samlas. En sådan är den "stinkebugt" som föms och, sedan 
hamnpirens utbyggnad, alltid funnits omedelbart norr om Torekov hamn. I dessa 
läområden är strömmarna mycket ringa och det sker ingen syresättning genom till
försel av syrerikt vatten. Tången sätts därför i förruttnelse och olägenheterna mins
kar inte förrän vädrets makter under en tid kan lösa frågan. Dessa läområden kan 
också bildas på en öppen strand genom att dynbildningen ger upphov till ett instängt 
vattenområde där tången "kokar". 

Under perioder med lugnt väder och pålandsvind kommer syrefria förhållanden ock
så att förekomma i den fria öppna strandzonen. 

För att få en större omfattning på förruttnelseprocessen krävs att tången hålls blöt 
eller rejält fuktig. När tången spolas upp på land och torkar avtar problemen, intill 
dess att man rör rwit i högarna. 

För att syresätta tångansamlingar utanför hanmarnas bassänger kan man gå till väga 
på sanrma sätt som i hamnarna men åtgärderna är oftast mer besvärliga. Att tillf'åra 
syrerikt vatten och att förhindra att det bildas instängda områden är möjliga åtgärder 
men det är åter vil'tigast att förhindra bildandet av tånganhopningar och att ta bort 
dessa om de uppstår. 
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3. Strömmar och kustmorfologi 

Metod 

För att utreda de fysiska förutsättningarna för att det ska samlas stora mängder tång 
på stranden undersöks buktens form genom att jämföra flygbilder från olika årtal 
med den teoretiska statiska jämviktsfonnen. 

Syftet med att jämföra buktens fonn med den statiska jämviktsform är att utreda om 
de ombyggnationer av hamnen som gjorts har påverkat situationen. Jämförelsen 
med den statiska jämviktsformen kompliceras av att uppgifter om dominerande våg
riktning saknas (dvs de ihållande dyningar som för tillbaka sand till stranden efter 
exempelvis en storm, i praktiken formas dock bukten sannolikt av vågor från olika 
riktningar samt av vågor som reflekterar från hamnens pirann). Jämförelsen med 
den statiska jämviktsfom1en görs från flygbilder med en vågriktning som är anpas
sad till de äldsta bilderna från 1947 till 1965. 

Det bör även nämnas att utredning angående strömförhållande invid hamnen enligt 
uppgift gjordes i samband med utbyggnaden av piren. Dessa har eftersökts hos dem 
som vi intervjuat och i de kommunala arkiven, men har inte varit möjlig att finna. 
Denna brist har dock inte påverkat utredningen .negativt. 

Bukter i statisk jämvikt 

Bukter som befinner sig i statisk jämvikt uppträder mellan kuststräckor av hårdare 
material, så kallade fixpunkter (eng headlands) exempelvis hårda konstruk'tio.ner 
eller klippiga kuststräckor, under förhållanden där sandtransporten parallellt kusten 
är liten eller obefintlig. Buktens fornt om det finns en dominerande vågriktning ges 
av polynomet [Silvester och Hsu 1993], 

där ~ är den så kallade kontrollinjen mellan de fixpunkter som avgränsar bukten, R 
är radien vid vinkeln~. j3 är vinkeh1 mellan en vågkam och kontrollinjen och Co.2 är 
konstanter (se figur 1 nedan). 
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vågkam 

Figur 1 Schematisk skiss av en buktform samt använda parametrar. 

Kontrollinjen i bukten norr om Torekov hamn har lagts mellan den yttre pirens spets 
och anslutningen till land på den första bryggan (hövden eller tvärbanken) norr om 
hamnen. Vinkeln (P) mellan dominerande vågril'tl1ing och kontrollinjen har satts till 
76° respektive 78° efter utbyggnaden av piren, vilket verkar rinlligt eftersom den 
vanligaste förekommande vindriktningen i området är västlig [Blomgren och Hans
son 1993] . 

Resultat 

Jämförelse med flygbilder 

Den beräknade buktformen indikeras av röda prickar, kontrollinjen av en röd linje 
och antagen vågriktningen markeras med en blå pil. Efter 1965 förlängdes hamnpi
ren vilket resulterade i att vinkeln mellan vågkammen och kontrollinjen ökade från 
76° till 78° och kontrollinjens längd minskade från ca 450 till ca 390 m. Buktformen 
med den tidigare utformningen av hamnpiren visas med gröna prickar i bilderna från 
1977 till 1996. 
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Figur 2 1947 - notera den svaga sanduppbyggnaden söder om norra bryggan vilken indike
rar en svag sandtransport mot norr. 

Figur 3 1959 - notera sanduppbyggnaden norr om bryggorna vilken indikerar en sandtrans
port mot söder. Ingen större förändring av strandlinjen har skett sedan tidigare flyg
bild. 
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Figur 4 1965 - notera sanduppbyggnaden norr om bryggorna vilken indikerar en sandtrans
port mot söder. Strandlinjen närmast piren har fyllts ut sannolikt för att skapa an
vändbara ytor i anslutning till brunnen. 

1977 - notera sanduppbyggnaden söder om bryggorna vilken indikerar en sand
transport mot norr. Hamnpiren har här förlängts och strandlinjen är inte i längre ba
lans med vägklimatet, jämför strandlinje med beräknad buktform (röda prickar). 
Denna hamnkonstruktion borde därför medföra ackumulering av material vid den 
södra delen av stranden. 
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Figur 6 1990 - ingen tydlig sanduppbyggnad finns på någon sida om bryggorna. Vid den 
här tidpunkten har även den inre norra pirarmen byggts och strandplanet i buktens 
södra del har blivit bredare. Dock är strandlinjen i fortsatt obalans med vägklimatet. 
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Figur 7 1996 - notera sanduppbyggnaden söder om bryggorna vilken indikerar en sand
transport mot norr. Vid en jämförelse med 1990 års flygbild ser strandplanet breda
re ut. Detta är dock svårt att avgöra eftersom de stora mängderna tång 1990 gör 
s_trau_dl_injen o_ågot otydlig . 

4. Strandstädning och underhåll 
Stranden i Torekov städas genom att tången samlas upp maskinellt. Detta sker med 
en traktor ristförsedd skopa, med några centimeters spaltvidd. Uppsamling sker pa 
stranden men också så långt ut i vattnet som traktorn kan köra. Resultatet blir rela
tivt bra men kräver att botten och stranden kan bära traktorn. Det blir dock kraftiga 
sår som sedan relativt snabbt suddas ut av vågor och regn. Att samla upp tången 
manuellt är inte möjligt. 

Tången är i blött tillstånd antingen färsk och kan då relativt enkelt samlas upp. Att 
samla upp tången så snart den spolats upp är därför att föredra. Ofta är tången dock i 
mer eller mindre förruttnat stadiUlll i fonn av en sörja med mycket högt vattenim1e
håll. Denna sörja är hart när omöjlig att samla upp om den inte har spolats upp på 
stranden. 

På stranden torkar tången till sjok som relativt enkelt kan lyftas. 

Att hantera tången utan att det följer med ansenliga mängder sand och sten är svårt 
men med skickliga/vana maskinskötare brukar det gå relativt bra. 

Tången körs sedan och placeras i högar (stukor) där den avvattnas och i viss mån 
avsaltas. Detta förfaringssätt är det vanliga längs Skånes kuster och i allmänhet låter 
man stukoma ligga i väntan på en storm som för tången till havs. På vissa platser, 
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bl.a., i Torekov kar man lyckats avlägsna tången från stranden och sprida den på 
åkermark. 

För god skötsel av stranden behövs även regelbunden strandstädning så att kvarläm
nade och ilandflutna föroreningar inte försvårar vidare hantering av tången. Stä
ningen ger ju också helt naturligt en mer attraktiv strand. 

Den tång som inte kan samlas upp och som kan generera dålig lukt måste behandlas 
så att den inte blir syrefri. Detta kan göras genom att man dränerar instängda vatten
samlingar och sandrevlar mekaniskt 

För underhåll och skötsel av stranden bör det utarbetas inte bara en plan för hur 
tången skall samlas upp och hanteras utan också hur daglig stäning skall skötas och 
hur andra åtgärder skall underhållas för att motverka instängda tångansamlingar. 

De tånganhopningar som skett främst i stinkebugten ger även upphov till olycksris
ker om de inte avlägsnas. Bärigheten på den förruttnande tången - som blir mera 
dylik - är så låg att det inte bara är maskiner som kör fast utan även mätmiskor kan 
gå ner sig. Ett olyckstillbud skedde under sommaren 2007 då några barn gick ner sig 
och efter det stängde kommunen av strandpartiet. 

5. Diskussion och slutsats 

Utvärdering av flygbilder 

Den teoretiska jämviktsfonnen avviker från strandlinjen i den södra delen av buk
ten. Den södra delen av bukten är dock relativt grw1d och det är sam1olikt att strand
linjen vid lågvatten bättre följer den teoretiska strandlinjen. Området i den södra 
delen av bukten påverkas också troligen av reflekterande vågor från den inre hamn
piren, främst vid nordliga stannar då vattenståndet sannolikt är högt. Den förändring 
av buktformen orsakad av hamnpirens förlängning som indikeras av den teoretiska 
buktformen samt de förändringar som kan tydas från flygbilderna visar att buktens 
södra del har en större potential att ackunmlera material än tidigare. Alltså är detta 
en förklaring till varför ansantlingar av tång har bildats här. 

Från flygbilderna är det tydligt att det förekommer relativt stora områden med tång 
på botten i buktens centrala delar som under ogynnsamma förhållanden avsätts på 
stranden .. 

Den förlängning av pirannen som gjordes mellan 1965 och 1977 har gjort att bukten 
blivit mer stängd och därmed sannolikt mer benägen att "ianga" och hålla kvar tång. 
Av bilderna 1977 till 1996 verkar det också som om strandlinjen håller på att anpas
sa sig till en mer stängd bukt än tidigare, med ett bredare strandplan i buktens södra 
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del. Anpassningsprocessen är ett naturligt förlopp som är långsamt beroende på att 
bukten i stort utgör ett slutet system avseende sandtransport och att den huvudsakli
ga transporten endast sker vinkelrätt strandlinjen [Blomgren och Hansson 1993]. Vi 
har genom besök på plats konstaterat att sanden i buktens södra del också till stor 
del uppblandad med tång vilket beror på att tillförseln av sand från intilliggande 
kustavsnitt är liten och att vågorna i denna "skymda" del av bukten är mindre. I fi
gur 8 nedan har strandlinjen från samtliga .flygfotografier sammanställts i en bild. 

Figur 8 Sammanställning av strandlinjer från flygbilderna 1947 till 1996, bakgrunden är 
flygbilden från 1990. Notera att strandlinjen från 1990 är osäker då det låg stora mängder 
tång på stranden vid fototillfället. 

Att bul'ten inte har någon dominerande sandtransportrikb1ing styrks också av de 
mindre uppbyggnader av sand som kan ses vid de-två bryggorna i bukten (främst 
den norra) där uppbyggnaden indikerar en alternerande transport mot norr för bil
derna från 1996, 77 och 47 och en sydlig transport 1965 och 59. 

Diskussion om åtgärder för att minska mängden tång på stranden 

Att helt få bort olägenheten med ruttnande tång är sannofil.'t svårt eller omöjligt ef
tersom det tidvis kommer att samlas tång på strandplanet i samband med höga vat
tenstånd förutsatt att det fums tång i havet utanför. Däremot finns rimliga åtgärder 
som skulle kunna minska problemet. 

• En möjlig åtgärd för att minska risken för att det samlas tång i den södra de
len av bu1..'ten är att bygga en låg strandskoning/palisad som ändrar buktens 
form. Syftet med strandskoningen är främst att skapa en vågdriven ström 
från piren mot buktens centrala delar. För att åstadkomma den vågdrivna 
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strömmen måste strandskoningen ha en kraftigare vinkel mot vågen än vad 
den naturliga buktfonnen har. Ytterligare en fördel med strandskoningen är 
att det reflekterande vågklimatet framför strandskoningen kommer att "hålla 
rent" från tång längsmed strandskoningen. Åtgärden bör kombineras med en 
utfyllnad iimanf'ör strandskoningen/palisaden och en rensning av inblandad 
tång från den befintliga stranden. Åtgärden skissas schematiskt i figur 9 och 
10. 

Figur 9 Schematisk skiss av föreslagen strandskoning/palisad. 

Utfyllnad 
Strandskoning/pallsad 

Vattenyta 

Sand botten 

Erosionshål 

Figur 10 Tvärsnitt av föreslagen strandskoning/palisad. 
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• Den mest uppenbara åtgärden är att öka insatsen på den mekaniska rensning 

av stranden som sker redan idag, möjligen skulle dock metoden för att rensa 
stranden kunna ändras . Enligt uppgift samlas tången idag i större högar på 
stranden i den norra delen av bukten för att sedan forslas bort. En alternativ 
metod, som satmolikt skulle vara enklare, är att endast forsla ut tången till 
djupare vatten (i storleksordningen 1-2 m) för att därefter låta tången trans
porteras vidare av de kustnära strömmarna. Åtgärden genomförs företrädes 
vis under lågvatten i satnband med en sydlig våg-/vindriktning med någon 
typ av väghyvel/bulldozer för att få ut tången så långt som möjligt. När 
tången hamnar i vattnet kommer en stor del av den sand som också trans
porteras ut att separeras från tången och även fortsättningsvis att ingå i den 
mängd sand som transporteras fran1 och tillbaka vinkelrät strandlinjen. 

• En åtgärd som skulle minska mängden tång på stranden är att genomföra en 
konstgjord sandutfyllnad, främst i den södra delen av bukten. Syftet med 
sat1dutfyllnaden skulle vara dels att skapa en jämvikt mellan det dominerru1-
de vågklinlatet och buktens form och dels att minska förutsättningarna för 
ackumulation i och med att stranden, med en rakare profil i plan, blir mer 
erosionsbenägen. I det fall utfy Handen görs med något grövre material än 
vad som förekommer naturligt skulle också strandprofilen bli brat1tare (i en 
sektion tvärs strandlinjen) vilket också skulle minska förutsättningarna för 
att samla tång. Nackdelen med en konstgjord sat1dutfyllnad är naturligtvis 
att den inte är permanent. 

• Andra mer kostsamma åtgärder som skulle hjälpa är att bygga mindre 
"klackar/steg" (Eng "perched beach") parallellt med stranden. Syftet skulle 
vru·a att försvåra transporten av tång från havet mot land. Ett problem är 
dock att även transport av sand försvåras och att stranden därför skulle krä
va en regelbunden konstgjord tillförsel av sand. 

• Ytterligare en tänkbar åtgärd är att ak'tivt pumpa tång från bukten mot dju
pare vatten, frågan är dock om en sådan åtgärd skulle vara till någon större 
nytta med tanke på de stora mängder relativt lättransporterad tång som san
nolikt finns i havet utanför. 

• Förekomst av konstruktioner som bryggor och pirar kan lokalt styra var 
tången ansamlas. För att öka vattengenomströmningen och därmed flytta 
ansan1lingar med tång kan genomsläppligheten i hinder som bryggor och pi
rar ökas. 

• Ytterligare en möjlig åtgärd är att öka buktens vattenomsättning eller luft
ning inom och utom hatllllområdet för att minska att anaerob nedbrytning 
sker och därmed minska lukten från nedbrytningsprocessen. 

• En minskning av kväve och fosforbelastningen i ett regionalt/nationellt per
spektiv bör medföra att tångmängder minskas och att ursprunglig dominans 
av blåstång återskapas Produktion och förekomst av olika tångarter styrs di
rekt och indirekt av förekomst av kväve och fosfor. Någon kvantifiering av 
mängden ansatnlad tång på det aktuella strandpartiet eller i andra närliggan
de områden har inte påträffats i litteratursökningen .. Delllla åtgärd kräver 
dock ett mer långsiktigt tidsperspektiv. 
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Föreslagna åtgärder för att minska problemen med tång på stranden. 

Utifrån analys presenterad i denna rapport samt ovan möjliga åtgärder föreslås föl
jande åtgärder: 

1. Organiskt material som är uppblandat i sanden i den södra delen av bukten 
grävs bort och hålet återfylls med sand. Detta motverkar på kort sikt den 
omedelbara risk den så kallade "stinkbu1.1:en" medfört samt medför en till
fällig lindring på luktproblemen från ruttnande tång. Säkerheten i området 
återskapas också. 

2 . Rutinerna för att avlägsna tång ses över så att stranden i mesta möjliga mån 
hålls ren. Detta kan innebära att insatsen intensifieras eller att vädersituatio
ner med östlig vind utnyttjas för att skicka tången till havs. Alternativt an
vänds en kombination av de båda metoderna. 

3. Kuststräckan omedelbart norr om hanmen fylls ut så att en kustprofil skapas 
som bättre följer den som naturen på sikt kommer att skapa. Närniast piren 
är det fördelaktigt om kustprofilen utfonnas enligt figur 9 och 10 så att vå
gorna genererar en ström med en riktning mot buktens centrala delar. Ut
fyllnaden avslutas med en konstgjord kant, sk strandskoning, ca 0,5 meter, 
mot havet eller med en brantare sandslänt med grövre material. Ett sådant 
konstgjort något förhöjt strandavsnitt skulle också utgöra en bättre anslut
ning till hamnområdet samt ta bort de risker att fastna eller "gå ner sig " i 
det relativt lösa material som ligger där idag. Eftersom åtgärden inte mins
kar den totala mängden tång som forslas in i bukten skulle åtgärden eventu
ellt kunna kombineras med skapade ytor avsedda för att lätt kunna samla 
upp och forsla bort tång. 

4. Hela strandremsan bör kompletteras med sand och då med en något grövre 
fraktion för att få en brantare strandprofil . Det bör dock utredas dels om det 
finns lämpliga lokaler att hämta sand från botten i viken utanför och dels 
vilka tillstånd som erfordras. Alternativt fraktas sanden från annan plats. 

5. När strandlinjen förändras kommer den tång som tidigare avsattes på stran
den att flyta ut. Det finns en möjlighet att del av denna kan komma in i 
hanmen varför man, om behov finns, bör utreda möjliga åtgärder för att öka 
vattengenomströmningen i hamnen. 

6. Befintliga bryggor fungerar idag som tång och sandansamlare. Befintliga 
hål i bryggorna bör ökas för att skapa en mer "välventilerad" vik där tången 
kan passera bryggorna även vid lägre vattenstånd. 

7. Undersökning om möjligheterna att syresätta strandvattnet och instängda 
områden genom tillförsel av syrerikt vatten t.ex. genom en pump, bör göras. 

Det bör poängteras att de föreslagna åtgärderna, som nänmts, inte påverkar den tota
la mängden tång som transporteras in till bukten utan endast syftar till att motverka 
att det bildas större ansamlingar som ruttnar (bryts ner anaerobt). 
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6. Kostnadsberäkning 
Kostnaderna för ovanstående förslag är knappast möjliga att göra utan att närmre 
bestämma utförandet. Byggandet i vatten kräver, innan den startar, en relativt kost
bar tillståndsprövning varefter kommer själva utförande i vattenzonen samt de kom
pletterande arbeten som kan utföras på stranden. 

För vidare planering kan en prisnivå mellan 1,5 till 4 MSEK användas allt beroende 
på vilka lösningar som man väljer. Till detta kommer ev. åtgärder på den bildade 
ytan i fonn av gräs mm. 

Kommande projekt är: 

• Rensning av stinkebugten. 

• Utökat underhåll av stranden samt undersökning av förbättrade metoder för 
strand.rensning 

• Utbildning av den personal som sköter detta i hur kustremsan skall skötas 
optimalt. 

• Utreda hur strandområdet skall se ut inkl förankring hos konunwiens tekni-
ker och politiker. 

• Tekniska lösningar för lagda förslag utreds. 

• Detaljplane frågor utreds och löses 

• Miljörättslig hantering av åtgärder i och invid vattnet. 

• Projektering av projektet 

• Upphandling av entreprenör 
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Vinterbrev 

Kära medlemmar, 

inför den stundande julhögtiden tänkte jag ta tillfället i akt och summera och förmedla lite av det 

som sker i Torekov och det som har skett i vår gemensamma förening sedan i somras. Mycket av det 

som händer i Torekov diskuteras i Byarådet där vi som förening har en röst. Byarådets roll för 

Torekov är viktig därför att kommunen gärna lyssnar på en avstämd syn inom byns olika föreningar. 

Vi har en betydligt större chans att påverka om vi agerar gemensamt. Sia Johnson är ordförande och 

undertecknad är vice ordförande i byarådet. 

-
1. strandmiUön 

a. Badbryggorna 
Sedan en längre tid diskuteras hur man kan förbättra och försköna de nu väldigt slitna 

cementbryggorna vid norra stranden. Både vad gäller utseend_e och säkerhet finns.det ett 

stort behov av föryngring och förbättring. Nu har en anonym sponsor bekostat och via 

Byarådet presenterat ett försl1g som i princip går ut på att de två badbryggorna ersätts 

med en nyare konstruktion på exakt samma ställe. Samtidigt byggs i direkt anslutning till 

små båtshamnen en handikapp anpassad badramp. Finansieringen är g'aranterad för de 

båda badbryggorna under förutsättning att kommunen betalar för handikapp

anpassningen. Förslaget presenterade i ett Byarådsmöte och de närvarande föreningarna 

samt kommunpolitikerna ställde sig väldigt positiva till förslaget. Nästa steg är nu att 

genomföra teknisk analys, jobba fram ett slutgiltigt förslag som kan presenteras till 

byarådet och därmed till oss alla. Det positiva med detta förslag är att allt blir söm förut -

bara mycket bättre och framförallt säkrare. 

b. Simbassängen 

Det finns ett stort behov av simskola under sommaren och TIBF kommer att driva 

och sköta den verksamheten även i fortsättningen. Problemet har .även här varit 

säkerheten och tillgängligheten. TTBF har nu med hjälp av arkitekten Bror Martin 

tagit fram ett nytt förslag till simbassängen med en väldigt bra anpassning till 

strandmiljön. Allt blir på samma ställe med uppfräschade kabiner och ett låsbart 

pool område. Även här har alla föreningar i byarådet gett sitt generella samtycke till 

planen. Det kvarstår nu detaljdiskussioner med kommunen och med en finansiär om 

finansieringen. TTBF har som förhoppning att den uppfräschade anläggningen ska 

kunna tas i bruk under sommaren 2015. 
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