
Bilaga 3.  

Ansökan om bidrag för Naturens pärlor i Kungälv . 
Kungälvs kommun ansöker om bidrag med 70 000 kronor till nedan beskrivna projekt.  

Projektets namn: Naturens pärlor i Kungälv.  

Sökande kommun/er:  Kungälvs kommun 
Organisationsnummer:  21 20 00-1371 
Kontaktperson:   TorBjörn Nilsson 
Adress:   Samhällsbyggnadskontoret 
Postnummer och ort:  442 81 Kungälv 
Telefon:   0303/23 96 64 
E-postadress:   torbjorn.nilsson@kungalv.se  

Projektledare 
Kåre Ström, Kungälvsornitologerna 
0303-249595 
0737-723204 
karestrom@telia.com  

Projektbeskrivning 
Projektet innebär en identifiering och inventering av värdefulla och attraktiva utflykts- eller besöksmål,  natur- 
och friluftspärlor , i Kungälvs kommun. Utgångsläget är att ta fram 100 naturpärlor och utflyktsmål. Dessa 
beskrivs i text och bild (karta, foto eller eventuellt teckningar och sammanställs till en liten bok eller i form av 
ett väl sammanhållet häfte med kraftigt plastomslag (jämför utformningen av turistguider). Med en sådan natur- 
och friluftsguide som grund kan intresset för natur, friluftsliv och rekreation utomhus växa sig starkare i 
kommunen. I senare etapper kan möjligheterna till natur- och friluftsliv underlättas vad gäller kommunens 
planarbete och genomförande av vissa praktiska åtgärder som tillskapande av besöksplatser, utsiktsplatser, 
mindre parkeringsplats, informationstavlor, anordnande av ett fågeltorn eller av stigar, spångad led etc.  

Projektet syftar till att stimulera allmänhetens, kommunmedborgarnas natur-, och friluftsintressen genom att 
erbjuda olika konkreta natur- och friluftsupplevelser i hembygden eller i den egna kommunen. 
Kommuninvånarna och besökande turister får kännedom om attraktiva utflyktsmål eller besöksobjekt, hur man 
tar sig dit, vägleds och får tillgång till information och att det finns ett aktivt engagerat föreningsliv med stor 
erfarenhet och kunskap som värnar om naturen och som kan erbjuda exkursioner och upplevelser av olika slag.  
Det torde ge en ökad förståelse för naturvårds- och naturskyddsarbetet samt en ökad kunskap om dem och känsla 
för dessa värden (kanske t.o.m. känna en större stolthet över dem). Syftet är också att öka kommunens 
attraktionsvärde och erbjuda utflyktsmål för besökande turister och även stärka kommunens konkurrenskraft vad 
gäller inflyttning och etablering av arbetsplatser inom Kungälvs kommun.  

Projektet ger förutom naturvårdsnyttan även hälsoeffekter- långsiktigt friskare kommuninvånare- genom att folk 
rör sig mer, vistas i ren luft och får trevliga upplevelser. Friluftslivet stimuleras i likhet med naturintresset hos 
många människor. Kommunens status höjs på natur- och friluftsområdet och ett ökat antal besökare till 
kommunen är gynnsamt för näringslivet och turistorganisationer m.fl. aktörer. Skolungdomar får en ökad 
kunskap om kommunens utbud och kvaliteter på natur- och friluftsområdet. Förutom informations- och 
kunskapssyftet finns även möjligheter att kanalisera den intresserade allmänheten till rätt platser och områden. 
En publikation med naturvårdsfakta om varje område, symboler för vad man uppleva och se tjänar som underlag 
för den kommunala planeringen, för restaurering och skötselfrågor, råd och förvaltning på natur och 
friluftsområdet, ger information och kunskap om natur- och friluftsvärden till kommunmedborgare och turister  

Konkret utförande 
Berörda föreningar identifierar och översiktligt inventerar lämpliga naturområden och platser som kan klassas 
som kommunpärlor . Föreningarna beskriver i text och bild med symboler vilka värden som skall tas med, vad 
man kan uppleva i området, tex. var i kommunen man kan få lyssna till nattsångare som rosenfink och näktergal 
på försommaren, var man kan få se och uppleva fladdermöss, vandra i riktigt gammal urskogsliknande skog eller 
njuta av på en vacker ö, var man kanske kan uppleva verklig tystnad etc. Varje natur- eller kommunpärla 
beskrivs i ord och bild med oliks symboler för natur- och friluftsvärde, tillgänglighet, kommunikationer, 
belägenhet (koordinater) avstånd från tätorten. Enklare råd om skötsel, restaureringsbehov, skydd och 
förvaltning kan tas med för varje område. Ett exempel på en lokal som bör tas med är Fästningsholmen med en 



speciell fauna och flora, speciella fåglar, växter, fladdermöss m.m., som är knutna till både kulturmiljön 
(fästningen), Göta älv och de olika biotoperna runt om fästningen. Fästningsholmen utgör inte bara en attraktiv 
kulturmiljö utan har även betydande natur- och upplevelsevärden.   

Kommunen ska i projektet bidra med kunskap, kartmaterial samt slutredigering. Nära samråd ska ske med 
kommunen under hela projekttiden.  

Den utarbetade naturguiden kommer att säljas till intresserad allmänhet av Kungälvsornitologerna. Priset för 
denna sätts utan vinstsyfte men ska finansiera framtida nytryck av boken.  

Åtgärder i projektet 
Åtgärd 
nummer 

Kategori Typ av Åtgärd Metod 

1 2 Fältarbete. Översiktlig 
naturvärdesinven-tering 
och bedömning. 
(Föreningarnas uppgifter) 

Besök av varje lokal minst 1 gång, fågellokaler minst 2 ggr 
(våren- sommaren 2005). Översiktlig inventering av fauna 
och flora, Fotodokumentation, beskrivning av kvaliteter, 
belägenhet, tillgänglighet, ev. åtgärder m.m. (arbetet 
organiseras i en inventeringsgrupp) 

2a        

2b 

2 Administrativt arbete, 
möten, sammanställning av 
text, kartmaterial, viss 
redigering,  
(Föreningarnas uppgifter) 
Slutlig sammanställning 
och redigering 
(kommunen) 

Utarbetande av områdesmall för datainläggning av rådata 
från fältet samt textbearbetning av varje område, 
Bearbetning av källmaterial olika rapporter av befintlig 
material, kartbearbetning, inskanning av bildmaterial, 
redigeringsarbete (arbetet organiseras i en arbets- och 
redigeringsgrupp.) 
Allt material sammanförs till en enhetlig struktur, 
datorbaserad slutlig redigering i färdigt original för 
tryckning (kartmaterial, bilder m.m. ingår även) 

3 6 Tryckning, publicering 
(externt arbete) 

Tryckning av materialet. Trycks som häftad guide eller bok 
med färgomslag och färgfotografier, ca 120 sidor (limmad 
rygg, färgomslag + bilder), upplaga i 2000 exemplar 

 

Resultat och kostnader 
Åtgärd 
nummer 

Planerat resultat Totalt kostnad, kr Planeras genomförd (år 
och månad) 

1 Översiktlig inventering och  
naturvärdesbeskrivning och 
platsdokumentation, möten (även 
bedömning av tillgänglighet, inkl. 
avgränsning, koordinater, rådata, 
fältinventeringsprotokoll, foto m.m.) 
Utrustning och material, 2 st GPS, 
digitalkamera, fotomaterial. 

60 000 kronor. (300 
timmar a 200 kronor).  

8 500 kronor. Reseers. 
(500 mil a 17 kronor).  

12 000 kronor.  Utrustning 
och material (GPS, 
digitalkamera och 
fotomaterial)  

5000 kronor. Studieresa till 
Hornborgasjön samt Svarte 
mosse (Jönköpping) för 
inventeringsgruppen för att 
svetsa samman gruppen, 
inhämta inspiration och  
kunskap om informations- 
handledningsmaterial, 
info-tavlor, symboler för 
vägledning, kartor, 
stigmarkeringar m.m.  

Juni 2005-oktober 2006. 

2a Datorbaserat arbete, av befintlig tidigare 
dokumentation och kunskap samt 
uppgifter från fältinventering. Ev.  
kompletteringar i fält 

30 000 kr (150 timmar a 
200 kronor).   

Okt 2006  april 2007  



Sammanställningsarbete av text- och 
bildmaterial, möten, granskning, 
internremiss 
Administrativa kostn. (kartmaterial m.m.) 

2b Datorbaserat slutligt redigeringsarbete i 
original för tryck 

20 500 kr. (Genomförs av 
kommunen). 

April-juni 2007 

3 Tryckning av guiden, 2000 ex räknat på 
offert från Ale tryckeri, men med limmad 
rygg, 120 sidor samt uppräkning till 
prisnivå 2007 

50 000 kr Dec  2007 

Summa  185 000 kr  

 

Kostnadsfördelning 
Föreningarnas arbetsinsats:    90 000 kronor (450 timmar a 200 kronor). 
Föreningarnas reskostnader:    8 500 kronor (500 mil a 17 kronor). 
Studieresa    5 000 kronor (mat och resa) 
Utrustning/material:    12 000 kronor. 
Redigeringsarbete (kommunen/konsult):   20 500 kronor. 
Tryckning av guiden:   50 000 kronor 
TOTALT    186 000 kronor  

Finansiering 
Finansiär Namn Medfinansiering, kr %-andel av 

kostnaden 
Förbindelse i bilaga 
nummer 

Kungälvs kommun Kristoffer Lindö 25 000 kronor  11% 3:1 
Kungälvsornitologer
na/naturskyddsföre-
ningen. 

Kåre Ström m fl 90 000 kronor. 
(arbetstid). 

50% 3:2, 3:3 

Sökt bidrag enligt 
denna ansökan.  

70 000 kronor 39%   

 

Tidplan 
Juni 2005-okt 2006:  Innehåll, layout, text- bildomfång, mål, syfte läggs fast. Identifiering, inventering av olika 
pärlor , platser och områden i kommunen. Bedömning av naturvärden, upplevelsevärden, lokalinformation, 

tillgänglighet, fotodokumentation, koordinatangivelse m.m. Samrådsmöten Listning av samtliga områden, 
prioritering av områden och  ett lämpligt urval görs från olika utgångspunkter, naturvärdesbeskrivning, 
naturinventering, geografisk spridning, tillgänglighet,  attraktionsvärde etc. Inledande sammanställningsarbete. 
Samråds- och förankringsarbete påbörjas.   

Okt 2006-april 2007: Textsammanställning och bearbetning, avgränsning på kartor, bildbearbetning. 
Samrådsmöten och kompletteringar. Granskning och remiss av rapport.  

April-juni 2007: Slutredigering för färdigt original till tryck   

Hösten 2007  Tryckning och distribution  

Så här kan bidraget bidra till att miljökvalitetsmål nås 
Miljömål Huvudsakligt 

miljömål 
Så här bidrar projektet till uppfyllandet 

God bebyggd miljö X Öka förutsättningarna för ett attraktivt friluftsliv.  
Kunskapsunderlag för kommunal planering. Genom att 
det indirekt kan bidra till ökad hänsyn i planeringen 
bidrar projektet även i viss mån till flera andra 
miljömål (tex Levande sjöar, hav i balans etc). 

 

Lokala aktörer i projektet 
Förutom Kungälvsornitologerna, Naturskyddsföreningen och Kungälvs kommun bör samverkan och förankring 
även ske med andra föreningar, t ex sportfiskarna, orienteringsklubben, LRF mfl.  



Det här händer efter projekttiden 
Åtgärd nummer Så här kommer resultaten av åtgärden att förvaltas i framtiden 
1 Natur- och friluftsvärden från inventeringarna kan utgöra värdefullt underlag för 

kommunen och Länsstyrelsen m.fl. aktörer i arbetet med friluftsliv och naturvårdsarbetet, 
art och biotopkännedom (t.ex. rödlistade arter) 

2 Som ovan 
3 Den färdiga rapporten utgör ett värdefullt informationsmaterial för kommunmedborgarna, 

turister och andra grupper samt underlag för kunskap om den biologiska mångfalden, 
upplevelse- och friluftsvärden, naturvårdsinriktade åtgärder och skötsel, vård av frilufts- 
och naturvärdesobjekt i kommunen. Även värdefullt kunskapsmaterial för föreningarna 
och kan användas vid studiecirklar, föreläsningar och seminarier 

   

Hur är projektet tänkt att bidra till ett långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen: 
Projektet bidrar till ökat intresse för natur och friluftsliv, vilket är en förutsättning för ett långsiktigt 
naturvårdsarbete. Ger dessutom ökat kunskapsunderlag för användning i planering mm.  

Projektets samband med kommunens övergripande arbete 
Övergripande 
arbete 

Samband 

Kommunal 
bebyggelse och 
naturvårdsplane-
ring 

Värdefulla naturvårdsobjekt/värden beaktas i den kommunala planeringen, beaktas och 
värderas i MKB:er vid t.ex. framtida bebyggelseplaner. Gäller även friluftsvärden. Bidrar 
även till kunskap och information om attraktiva turistmål och utflyktsmål som Kungälv kan 
marknadsföra för att locka besökare och även arbetskraft till kommunen. Kan även nyttjas i 
föreningslivet, i skol- och annat undervisningsarbete, exkursionsverksamhet, naturstudier 
och seminarier i fält. Bidrar även till att utveckla ekoturismen i kommunen och i 
föreningslivet  

 

Kartor 
Kommer att utarbetas i projektet för varje ingående delområde samt en översiktskarta 
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