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1. INLEDNING 
 
Jordbruksutvecklingen har under det senaste århundradet medfört en kraftig minskning av 
arealen naturlig fodermark. De naturliga slåtter- och betesmarkerna är nu en starkt hotad 
naturresurs. Tre fjärdedelar av landets 400 utrotningshotade växtarter återfinns i 
jordbrukslandskapet och merparten finns endast i de naturliga fodermarkerna. Markerna har 
ofta också stora kulturhistoriska värden i bland annat struktur, byggnader, brukningsformer 
och  fornlämningar.  
Som ett led i arbetet mot utarmningen av landskap, biotoper, flora och fauna startade Statens 
naturvårds- verk (SNV)1985 projektet ¨Ängs- och hagmark¨ i syfte att bland annat inventera 
landets återstående naturliga fodermarker. Göteborgs och Bohus län startade sina 
kommunvisa inventeringar säsongen 1987. 
 
Inventeringen inriktar sig främst på  
   - välhävdade naturliga slåtter- och betesmarker 
   - nyligen övergivna eller extensivt hävdade sådana marker med bibehållna biologiska 
kvalitéer.  
I viss mån ingår också kultiverad betesmark med värde för kulturhistoria, landskapsbild eller 
friluftsliv.  
 
Inventeringen är främst tänkt att tjäna som underlag för  
   - regional och statlig fysisk planering 
   - kommunal fysisk planering 
   - vid upprättande av naturvårdsplaner och kulturminnesvårdsprogram 
   - tillämpning av hänsynsregler i gällande lagstiftning 
   - styrning av ekonomiskt stöd till de mest värdefulla områdena. Detta kan bland annat ske i 
form av                         ¨Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet¨ (NOLA).  
Inventeringsresultatet innebär dock inte att alla inventerade områden automatiskt är 
berättigade till NOLA- ersättning, ej heller att områden ej medtagna i inventeringen inte kan 
erhålla nämnda ersättning.  
 
TACK  
Trots den vackra sommaren hade den aktuella inventeringen inte kunnat genomföras utan 
deltagande, råd, stöd och glada tillrop från Katrina Envall samt ett flertal medarbetare på 
länsstyrelsens miljövårdsenhet.  
Kungälvs kommun tackas för finansiellt bidrag.  
Ett stort tack riktas också till alla de som kämpar för att vidmakthålla dessa marker ; 
naturvårdare i allmänhet och jordbrukare i synnerhet.  
 
 
2. KUNGÄLVS KOMMUN  
 
2.1 Naturförhållanden 
 
Kungälvs kommun upptar en yta av 361 kvkm och gränsar i öster till Älvsborgs län, i söder 
till Göteborgs och i norr till Stenungsunds kommun.  
Kungälvs kommun ligger inom de naturgeografiska regionerna ¨Ljungheds- och 
kustskogsområden längs svenska västkusten¨ samt ¨sydvästra Sveriges kuperade barr- och 
lövskogslandskap, Dalslands- området¨. Kommunen hör till största delen till den agrara 



kulturlandskapsregionen ¨Bohusländska kustbygden¨ och ingår i produktionsområdet 
¨Götalands skogsbygder¨.  
 
I regionen förenas de typiska hällmarksdominerade kustlandet med det mellansvenska 
skogslandskapets bergsplatåer. Landskapets särdrag bestäms av urberget som huvudsakligen 
utgörs av gnejs och gnejs- granit. I kommunens västra del återfinns enstaka förekomster av 
grönsten.  
Kungälvs kommun domineras av ett så kallat sprickdalslandskap som här utgörs av 
bergsplatåer med ringa jordtäcke och dalbottnar med ofta leriga jordar. Dalbottnarna är till 
största delen uppodlade och slätterna når i Harestads och Solberga socknar ställvis en 
ansenlig vidd. I dalarnas lerjordar är ofta bäckar och åar djupt nedskurna. I väster övergår 
landskapet via kala hällar och flacka havsstrandängar i en vidsträckt skärgård med grunda 
havsområden. Längst i väster återfinns den mer exponerade Marstrandsarkipelagen. Göta och 
Nordre älvs dalgångar utgör kommunens naturliga gränser åt öster och söder och dominerar 
här landskapsbilden.  
Bergsrötter och backar hyser ofta en frodig lövskog, men större sammanhängande 
barrskogsområden finner man främst på bergsplatåerna söder om Hålta och i kommunens 
nordöstra hörn. I skogsområdena är jordarten övervägande morän och här återfinns också de 
flesta sjöarna.  
 
2.2 Jordbrukshistoria 
 
Kungälvs kommun är rik på lämningar från samtliga förhistoriska epoker. Från stenåldern (10 
000 - 1 500 f.Kr.) finns huvudsakligen lämningar från boplatser utmed den dåtida kustlinjen. 
Under den yngre stenåldern (3000 - 1500 f.Kr.) får människorna jordbruk och boskapsskötsel 
som en allt viktigare del av försörjningen. Jordbruksmetoden var troligen svedjebruk och först 
i slutet av perioden används enkla plogar.  
 
Från den påföljande bronsåldern (1500 - 500 f.Kr.) finns lämningar av bosättningar, gravar 
och åkrar och dessa är nu inte längre helt knutna till kustlinjen. Åkrarna placerades på lätta, 
sandiga och självdränerade jordar och nu läggs också grunden till de första hedarna och 
hagarna. Holmar och skär utnyttjades tidigt som betesmark.  
 
Under järnåldern (500 f.Kr. - 1000 e.Kr.) blev svedjebruket och betet allt intensivare och 
ljunghedarna breder ut sig. På grund av ett allt kyligare klimat tvingades boskapen in för 
stallning över vintern. Bebyggelsen blev mer permanent och man tvingades samla in 
vinterfoder. I och med detta anläggs slåttermarkerna och snart är ängen bondens viktigaste 
ägoslag. Från järnåldern finns det gott om lämningar, bland annat i form av äldre åkersystem. 
Det odlingslandskap som formades under denna tid kom att bestå ända till 1800- talets 
skiftesreformer.  
 
 
2.3  Nuläget och framtiden 
 
I dag återstår endast små spillror av det forna odlingslandskapet. Genom täckdikning, 
konstgödsling och vallodling har slåtterängen spelat ut sin roll. Kommunens åkerareal var på 
1930-talet den största någonsin, men har sedan dess minskat kraftigt. Ytterligare 
effektiviseringar och specialiseringar kommer att minska åkerarealen och djurhållningen 
ytterligare. Enligt en beräkning från Lantbrukets utredningsinstitut (1984) skulle mer än 40 



procent av åkermarken i Götalands skogsbygder läggas ner. Andra rapporter talar om än mer 
omfattande nedläggningar.  
 
Götalands skogsbygder utmärks av djurhållning på mer än 70 procent av jordbruksföretagen 
(54 % för riket), dubbelt så stor andel betesmark (20 %) av den totala jordbruksmarken 
jämfört med riket i övrigt och 40 procent av landets totala betesmark. Detta gör att 
nedläggning av åkermark även drabbar regionens naturliga fodermarker mycket hårt.  
 
 
3.  METOD 
 
3.1  Förarbete 
 
Inventeringen har huvudsakligen följt de anvisningar som ges i naturvårdsverkets handbok 
¨Inventering av ängs- och hagmarker¨ (Stockholm, 1987).  
 
Vid flygbildstolkningen användes infraröda diapositiv i skala 1: 30 000, fotograferade 1982 
och 1983. De studerades i stereoskop, Wild Aviopret APT 1, i huvudsakligen 3-8 gångers 
förstoring. Områden som bedömdes som intressanta markerades på en arbetskarta i skala1:30 
000. Kriterier för urval av intressanta objekt var: 
   - områden med naturlig gräsmark på minst ett hektar 
   - område med småskuret landskap, vid ensligt belägna gårdar eller av annan avvikande 
beskaffenhet där någon form av hävd misstänktes.  
Under tolkningsarbetet gjordes jämförelsestudier av ekonomiska kartan från 1930-talet.  
 
Tillgänglig litteratur såsom naturvårdsplan, inventeringar, kulturvårdsprogram med mera 
studerades. Under maj 1988 gjordes ett utskick om förestående inventering till kommunen, 
lantbruksnämnden, Bohusläns museum och en rad organisationer. Dessutom lämnades 
information vid ett besök hos Kungälv natur- skyddskrets. I utskicket uppmanades alla att 
rapportera in synpunkter och områden av intresse. All information togs i beaktande inför 
fältkontrollerna.  
 
3.2  Fältarbete 
 
Samtliga under förarbetet noterade objekt besöktes under växtsäsongen 1988. Därtill 
upptäcktes några nya objekt under fältarbetets gång.  
 
Vid fältkontrollen avgjordes inledningsvis om objektet var av intresse eller ej. Följande 
faktorer var diskvalificerande: 
   - omfattande kvävegödselpåverkan 
   - upphörd hävd - långt gången igenväxning 
   - barrträdsplantering 
   - omfattande schaktning, dikning, deponering, byggnation eller andra ingrepp inom 
området.  
Kvävegödslade marker har i vissa fall accepterats. De har då oftast ingått som en del i ett 
större objekt.  
 
Intressanta objekt har beskrivits med hjälp av en förtryckt fältblankett. Uppgifter om bland 
annat naturtyp, vegetation, gödselpåverkan, flora och hävd noterades. Objektet gavs en 



preliminär värdeklass enligt en tregradig skala och dess gränser kontrollerades och justerades 
vid behov.  
 
3.3 Felkällor 
 
Vid flygbildstolkningen kan objekt förbises på grund av allt för tätt trädskikt eller ringa 
storlek. Det senare gäller främst slåttermarker. De i Bohuslän synnerligen vanligt 
förekommande hällmarkerna utnyttjades tidigare som betesmark, men det kan vid 
flygbildstolkningen vara svårt att bedöma om de är intressanta eller ej. På hällmarker och mot 
igenväxande marker kan gränsdragningen vara tveksam och därför är arealsuppgifterna ibland 
högst ungefärliga. Naturen låter sig sällan uppdelas efter enkla mallar och klassificering i 
natur- och vegetations- typer är därför stundom komplicerad.  
 
 
4.  DEFINITIONER 
 
4.1  Naturtyper 
 
Med naturlig fodermark avses betes- eller slåttermark med långvarig hävd, som ej har utsatts 
för ingrepp i markförbättrande syfte. Sådana ingrepp kan vara insådd, gödsling, dikning och 
kalkning. Naturliga fodermarker indelas i grupperna naturlig betesmark och naturlig 
slåttermark. Indelningen baseras på mark- fuktighet, markanvändning och fördelningen på 
inäga och utmark. Här upptas endast de naturtyper som behandlas i inventeringen. 
Indelningen följer "Inventering av ängs- och hagmarker, Handbok" (SNV,1987). 
 
FUKT- OCH VÅTMARKER  
Användes förr för skörd av vinterfoder och gav genom de årliga översvämningarna en hög 
och uthållig produktion.  
 
Sötvattenstrandäng   Denna naturtyp förekommer på flacka stränder vid sjöar och vattendrag 
och omfattar området mellan hög- och lågvattengränsen. Hävdas numera endast genom bete.  
 
Havsstrandäng   Förekommer på flacka finsedimentstränder och omfattar området mellan 
hög- och låg- vattengränsen. Uppvisar ofta en tydlig zonering. Hävdas numera endast genom 
bete.  
 
Slåtterkärr   Såväl fattigkärr som rikkärr utnyttjades för skörd av foder. Dessa hävdas numera 
endast undantagsvis och då ofta genom bete.  
 
HAGMARKER 
Här avses hägnad, idag beteshävdad mark på huvudsakligen inägomark. Naturtypen uppvisar 
ofta en stor variation vad gäller topografi, hydrologi och geologi. Hagarna har tidigare 
hävdats genom slåtter eller bete, men hävdas nu genom bete. I hagarna återfinns ofta 
fornminnen och andra kulturhistoriska spår. Följande uppdelning bygger på busk- och 
trädskiktets sammansättning.  
 
Öppen hagmark   Förekommer i olika terrängtyper och saknar i princip buskar och träd. 
Öppenheten är resultatet av långvarigt betestryck i kombination med röjning och gallring.  
 



Ekhage   Beteshage med ek som enda eller dominerande trädslag. Naturtypen uppträder på 
såväl magrare som bättre, torr till frisk mark.  
 
Björkhage   Betesmark med vårt- eller glasbjörk som enda eller dominerande trädslag. 
Björkhagarna karakteriseras av magrare, ofta grov, torr till frisk mark där vårtbjörken 
dominerar, men förekommer även på fuktigare mark och då med glasbjörk som dominant.  
 
Blandlövhage   Övriga lövträdsdominerade hagar förs hit och inrymmer såväl "triviallöv"- 
som ädellövhagar.  
 
Annan träd- och buskbärande hagmark   Hit förs övriga hagmarker som ej kan hänföras till 
någon av de föregående. Det kan röra sig om barrträds- eller enebuskdominerade hagar.  
 
ÖVRIGA BETESMARKER 
Till denna grupp förs all naturlig betesmark som huvudsakligen hör hemma på utmarken. 
Gränsen mellan inägomark och utmark har dock varierat genom åren och det är därför ofta 
svårt att avgöra om objektet ska räknas som hagmark eller övrig betesmark.  
 
Ljunghed   Ljungheden var under 1700- och 1800- talen den dominerande naturtypen i hela 
västsverige och upptog väldiga arealer. Ett stort virkesuttag och omfattande bete året runt gav 
upphov till dessa hedar som ofta hävdades genom bränning. Merparten av dessa marker har 
beskogats och i dag återstår endast små fragment.  
 
Annan öppen utmark   Hit hänförs de öppna betesmarker som ej kan föras till ljunghed eller 
alvar. Hit räknas bland annat de marker som ligger i anslutning till havsstrandängar.  
 
Buskrik utmark   Hit räknas de betade utmarker som är för buskrika för att klassas som öppen 
utmark. I regionen utgörs de framför allt av enebuskrika utmarker.   
 
Betad skog   Förr var denna betesresurs mycket viktig, men nu förekommer den 
huvudsakligen i anslutning till annan betesmark.  
 
4.2  Vegetationstyper 
 
Inventeringens huvudintresse avser odlingslandskapets och havsstrandängens hävdberoende 
vegetationstyper. Indelningen följer "Inventering av ängs- och hagmark, Handbok" (SNV, 
1987) som i sin tur bygger på Nordiska ministerrådets handbok ¨Vegetationstyper i Norden¨ 
(1984). Nedan ges endast en kortfattad beskrivning av de vegetationstyper som berörs i 
inventeringen. Här anges också några för vegetationstypen vanliga arter.  
 
Sandrished   Kustbunden lavrik ljunghed i anslutning till sanddynområden. Kan vara 
betesberoende. Ljung, kråkbär, sandstarr.  
 
Ljunghed   Öppen rished, ibland med enbuskar. Beroende av bete eller bränning. En, ljung, 
blåbär, kruståtel, blodrot.  
 
Örtrik ljunghed   Betesberoende öppen rished med relativt stort örtinslag på sand eller 
klippor. Ljung, rödsvingel, gulmåra, gråfibbla.  
 



Blåbär-lingonrished   Torra, ofta svagt betade partier av björk- eller ekhagar, vanligtvis på 
ytblockig moränmark. Blåbär, lingon, kruståtel, vårfryle.  
 
Fuktig rished av klockljungtyp   Frisk till fuktig mark i öppen rished eller kusthed. 
Klockljung, hirsstarr.  
 
Rödvengräshed   Hårt betad gräsmark på torr, osorterad jord. Står ljungheden nära. Rödven, 
kruståtel, röllika, liten blåklocka.  
 
Fårsvingelvariant av rödvengräshed   Som ovan men med större örtinslag. Rödven, kruståtel, 
fårsvingel, teveronika.  
 
Gräshed av staggtyp   Lågvuxen, småtuvig, frisk till fuktig gräsmark. Ofta med fläckar av 
ljung eller klockljung. Stagg, blodrot, knägräs.  
 
Torräng av hällmarkstyp   Naken urbergshäll med tunt jordlager i sprickor. Fetbladsväxter 
och små örter och gräs. Fårsvingel, monke, bergssyra, tjärblomster, gul fetknopp.  
 
Fårsvingeltorräng   Lågvuxen, torr, örtrik gräsmark kring hällmarker. Fårsvingel, knippfryle, 
mandelblom, gråfibbla.  
 
Torräng av örtrik ängshavretyp   Relativt högvuxen och mycket artrik gräsmark på mer eller 
mindre kalkrikt underlag. Ängshavre, luddhavre, fårsvingel, gulmåra, rödkämpe.  
 
Friskäng av knylhavretyp   Högvuxen, fragmentarisk, störningsberoende gräsvegetation på 
slänter och vägkanter. Knylhavre, ängssvingel, åkervädd.  
 
Rödvenfriskäng   Lågvuxen, frisk gräsmark på skiftande underlag. Mycket vanlig, 
betesberoende vegetationstyp. Rödven, röllika, daggkåpor, vitklöver, hönsarv.  
 
Friskäng av skogsnävatyp   Tämligen högvuxen, örtrik gräsmark på friska jordar. Skogsnäva, 
daggkåpor, älgört, humleblomster, teveronika.  
 
Tuvtåtelfuktäng   Tuvig gräsmark på friska till fuktiga jordar. Vanlig på betad åkermark. 
Övergår vid upphörande bete i högörtfuktäng. Tuvtåtel, knapptåg, smörblomma, ängssyra, 
hundstarr.  
 
Högörtfuktäng   Vanlig, örtdominerad gräsmark, ofta på svagbetad eller nyligen övergiven 
fodermark. Tuvtåtel, knapptåg, älgört, humleblomster, kärrtistel.  
 
Fuktäng av gräs-lågstarrtyp   Relativt artrik, lågvuxen och tuvig vegetation dominerad av gräs 
och halvgräs. Hundstarr, hirsstarr, stagg, blodrot, humleblomster.  
 
Blåtåtelfuktäng   Tämligen högvuxen vegetation på fuktig, ofta fattigare mark. Blåtåtel, odon, 
stagg, knapptåg.  
 
Fuktäng av fräken-starrtyp   Högvuxen fräken-starr-vegetation på stränder i vattenlinjen. 
Flaskstarr, sjöfräken, kabbleka.  
 



Övre landstrandvegetation av salttåg-rödsvingeltyp   Dominerande växtsamhälle vid Sveriges 
salt- och brackvattenkuster. Salttåg, hundstarr, krypven, gulkämpe, rödsvingel.  
 
Nedre landstrandvegetation av revigt saltgrästyp   Artfattig vegetation på västra Sveriges 
havsstrandängar. Revigt saltgräs, krypven, gulkämpe.  
 
Öppet fastmattekärr   Domineras av halvgräs som bildar tuviga mattor. Tuvull, hundstarr.  
 
 
5.  RESULTAT 
 
5.1 Allmänt 
 
I Kungälvs kommun besöktes totalt 402 objekt av vilka 207 ratades. Av de ratade var ungefär 
80 % utan hävd och alltför igenväxta, 15 % alltför kvävegödslade och resterande 5 % utsatta 
för byggnation eller annat ingrepp.  
 
De 195 beskrivna objekten upptar totalt en yta av ungefär 1150 hektar och är tämligen jämnt 
spridda över kommunens jordbruksområden, dock med en överrepresentation i Torsby och 
Solberga socknar. Det råder en påtaglig enhetlighet bland objekten i Kungälvs kommun. Ett 
fyrtiotal utgörs av eller ligger vid en havsstrand. Merparten av objekten utgörs dock av en 
eller flera bergskullar omgärdade av flacka marker och ligger i närheten av någon gård. 
Kullarna domineras av en torr till frisk äng med mycket enbuskar, medan de flacka markerna 
ofta hyser en fuktigare äng med tuvtåtel. Till den vanliga bilden hör också bete med ungnöt 
och att hävden sällan är helt tillfredställande.  
Så gott som samtliga objekt är helt eller delvis fotodokumenterade.  
 
Objekten har följande preliminär fördelning enligt den tregradiga skalan: 
 
   1 = högsta bevarandevärde 19 
   2 = mycket högt bevarandevärde 110 
   3 = högt bevarandevärde  66 
 
5.2  Redovisning 
 
I bilaga A redovisas samtliga objekt i nummerordning och efter ekonomiska kartbladens 
indelning. En detaljkarta i skala 1:10 000 visar objektets omfattning. I vissa fall har utrymmet 
endast medgett redovisning på den ekonomiska kartan i skala 1: 30 000. Med hjälp av 
informationen från fältblanketten har varje objekt fått en kortfattad beskrivning upplagd enligt 
följande.  
 
Namn  Här anges den eller de stamfastighet / -er samt den socken inom vilken objektet ligger.  
 
Naturtyp    Här anges den eller de naturtyp / -er som finns representerade. I Kungälvs 
kommun återfinns både naturlig betesmark och naturlig slåttermark, men då hävden 
nuförtiden uteslutande är bete klassas de som betesmark. Betesmarken delas här upp i 
"hagmarker", som huvudsakligen ligger på tidigare inägomark, och "övriga betesmarker", 
som ligger på tidigare utmark. Naturtyperna är mycket varierande och ibland synnerligen 



svåra att skilja åt. I kommunen återfinns dessutom "fukt- och våtmarker", vilka huvudsakligen 
utgörs av havsstrandängar. Se vidare avsnitt 4.1.  
 
Koordinater  Objektets mittpunkt anges enligt ekonomiska kartans bladindelning samt rikets 
koordinatsystem, 2,5 gon V 1938.  
 
Areal   Anges i hektar med två siffrors noggrannhet. 
 
Allmän beskrivning   Här beskrivs översiktligt objektets läge, omgivningar, topografi och 
avgörande markförhållanden.  
 
Vegetation   Här anges den eller de vegetationstyp / -er som förekommer i objektet samt 
busk- och trädskiktets sammansättning och utbredning. I avsnitt 4.2 beskrivs kortfattat 
förekommande vegetationstyper.  
 
Flora   De naturliga fodermarkerna hyser ett flertal växtarter som kräver kontinuerlig hävd för 
sin fortlevnad. Många av dem drabbas dessutom direkt eller indirekt negativt av 
kvävegödsling. I SNVs handbok nämns ett hundratal arter som sägs indikera opåverkade och 
långvarigt hävdade fodermarker. I boken "Havsstrandängar"  (Johansson, 1986)  redovisas 
också ett antal hävdgynnade arter. Ur dessa har ett antal valts ut såsom lämpliga för regionen. 
Nedan presenteras några av de vanligaste, medan bilaga B innehåller en fullständig 
förteckning. Under denna rubrik redovisas utan rangordning de arter som påträffats under 
fältkontrollen. 
 blåsklöver mandelblom 

darrgräs nattviol 
granspira slåttergubbe 
gulkämpe stagg 

 gullviva svinrot 
 kattfot ögontröst 
 
Hävd  Under rubriken redovisas på vilket sätt och med vilken intensitet objektet hävdas. Om 
området betas anges om möjligt vilket eller vilka djurslag som upprätthåller hävden. Här 
anges också eventuellt nyligen genomförd gallring och röjning.  
 
Ingrepp och påverkan    Här redovisas om området har utsatts för någon form av negativ 
påverkan såsom gödsling, dikning, insådd eller kalkning. Vid kvävegödsling slås stora delar 
av den känsliga örtfloran ut och ersätts av en artfattig och högvuxen vegetation. Kraftig 
gödsling indikeras av massförekomst av ett fåtal stora arter såsom:  
 brännässla kvickrot 
 hundloka ogräsmaskrosor 
 hundäxing timotej 

kardborre åkertistel 
 krusskräppa ängssvingel 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Här redovisas  förekomst av kulturhistoriska inslag 
såsom stengärdesgårdar, fägator, odlingsrösen, äldre åkersystem och fornminnen. Med äldre 
åkersystem avses oftast någon form av ryggade eller välvda åkrar.  
 



Befintliga planer och skydd   Här anges om objektet utgör eller ingår i ett område som är 
skyddat enligt naturvårdslagen (NVL) eller upptas i någon natur- eller kulturvårdsplan.  
 
Dokumentation   Finns det någon inventering eller annan dokumentation som behandlar 
områdets natur- värden,  redovisas det här.  
 
Värdeklass  Objektet ges en preliminär värdeklass enligt en tregradig skala där  
 1 = högsta bevarandevärde 
 2 = mycket högt bevarandevärde 
 3 = högt bevarandevärde 
 
Kriterier   För objekt som erhåller preliminär värdeklass 1-2 redovisas utan rangordning vilka 
kriterier som uppfylls. Dessa indelas i övergripande huvudkriterier och mer specifika 
stödkriterier, se nedan. Indelningen följer "Inventering av ängs- och hagmarker" (SNV, 1987).  
 
Huvudkriterier 
 
   - Välhävdat område som utgör ett för regionen gott exempel på naturliga betesmarker.  
 
   - Områden som efter vissa restaureringsåtgärder och / eller intensifierad hävd utgör ett gott 
exempel på naturliga betesmarker.  
 
   - Områden med för regionen hotade naturtyper, biotoper, vegetationstyper eller arter.  
 
   - Områden med mycket rik flora och / eller fauna.  
 
   - Områden av mycket säregen och märklig beskaffenhet, som avviker från de för regionen 
typiska karaktärsdragen.  
 
Stödkriterier 
Primära kriterier. Utslagsgivande.  
 
   - Kontinuitet i hävden. Långvarig och obruten hävd beläggs oftast med indikatorarters 
förekomst och utbredning.  
 
   - Mångformighet vad gäller bland annat hävdform, antal naturtyper, antal vegetationstyper 
och antal registrerade indikatorarter.  
 
   - Geografisk representativitet. Här avses hur representativt objektet är i länet.  
 
   - Typrepresentativitet avser hur representativt objektet är för den naturtyp det representerar.  
 
   - Raritet avser sällsynthet i länet vad gäller bland annat hävdform, naturtyp, biotop, arter 
eller vegetatiostyp.  
 
   - Storlek. Ju sörre areal desto högre värde.  
 
   - Särprägel avser om objektet har särdrag som intressant avviker från de för länet typiska 
dragen.  



 
   - Ingrepp-påverkan. Avsaknaden av negativa ingrepp såsom gödsling, dikning eller 
plantering höjer objektets värde.  
 
   - Nuvarande hävd. Ju bättre hävd desto högre värde.  
 
   - Ålderdomligt odlingslandskap. Är objektet beläget i ett ålderdomligt odlingslandskap där 
"helheten" är bevarad höjer det objektets värde.  
 
Sekundära kriterier. Höjer objektets värde.  
 
   - Undersöknings- och forskningsinsatser inom objektet. 
 
   - Studieobjekt.  
 
   - Skönhet.  
 
   - Symbol- och identitetsvärde för bygden eller regionen.  
 
   - Värde för friluftslivet.  
 
 
 
 
 



Objektbeskrivningar 
 
 
Obekt nr 1 
Namn Överön; Torsby sn 
Naturtyp Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater 7B2b4D4G. 641450/125865 
Areal 3,3ha 
 
Allmän beskrivning Området utgörs av ett öppet stråk av växlande bredd och löper längs en 
grusväg i öst-västlig riktning. Hagen ligger på en halvö omgiven av buskrik hällmark och 
gränsar endast i öster till en mindre havsvik. 
 
Vegetation Stora delar av området domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng. Ett centralt 
beläget parti hyser klockljunghed med inslag av pors, odon och flera starrarter. På torrare 
mark återfinns ljunghed med inslag av stagg. Området har en öppen karaktär men hyser ändå 
buskar av en, vide, nypon, olvon, rönn, björk och asp samt träd av björk, asp, apel, ek, rönn 
och tall.  
 
Flora Slåttergubbe, svinrot, blåsuga, kattfot, darrgräs, stagg, granspira, prästkrage, jungfrulin, 
ängsviol och jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd Hagen betas av nöt men endast dess östra hälft är välhävdad. Resten av hagen är 
måttligt hävdad och i väster tränger lövsly in.  
 
Ingrepp och påverkan Genom området går en grusväg med nygrävda diken. En mindre 
buskröjning och –eldning har genomförts.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar Stengärdesgårdar  
 
Befintliga planer och skydd Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom område nr3. 
66. Klass1. Inom område av riksintresse för naturvården (NO19) och friluftslivet (FO4). 
Landskapsskyddat enligt NVL § 19.  
 
Dokumentation Arvidsson, Lars: Vegetationsstudier kring Nordre älv. Länsstyrelsen i 
Göteborg och Bohus län, Göteborg, 1975.  
 
Värdeklass 3 
 
 
Objekt nr 2 
Namn Överön; Torsby sn 
Naturtyp Öppen hagmark,havsstrandäng, betad skog 
Koordinater 7B2b4E9B. 641495 / 125920ÖÖ  
Areal 64 ha 
 



Allmän beskrivning Området utgörs av ett tämligen stort och flackt dalstråk i öst-västlig 
riktning som skiljer Stora Överön från övriga fastlandet, samt den bergiga Karholmen och 
delar av angränsande dalgång. I väster och på Karholmen finns det gott om kala hällar, medan 
stora fuktiga ängar dominerar i öster. Genom området flyter en bäck. Området begränsas i 
öster och väster av vatten, i norr av betesmark och i övrigt av hällmarker och tomtmark.  
 
Vegetation De stora ängsmarkerna domineras av vegetationstyperna gräs-lågstarrfuktäng och 
tuvtåtelfuktäng, ställvis med stort inslag av rödsvingel och bladvass. Angränsande flacka 
stränder hyser vida bestånd av strand- och saltstarr, bladvass respektive havssäv. På torrare 
marker i väster finner man ljung, kruståtel, fårsvingel och blodrot. Här finns även några 
mindre strandpartier med älgört, strandkvanne och kärrtörel. Karholmen är bergig, men täcks 
till stora delar av en ek-krattskog och hyser här blåbär-lingonrished och rödvengräshed. På 
dess sydvästra sida återfinns dock trädfria partier med fårsvingeltorräng och gräs- 
lågstarrfuktäng. Stränderna är här övervägande steniga. Dalen kantas i norr och söder av 
ekdominerad lövskog och buskar av en, rönn, apel och nypon, men i övrigt saknar dalstråken 
träd och buskar.  
 
Flora Höskallra, svinrot, stagg, knägräs, salttåg, gulkämpe, krypven, kärrsälting, havssälting, 
kattfot och smörboll.  
 
Hävd Området betas till största delen av nöt men hävden är här endast måttlig till svag. 
Karholmens sydvästra del är dock välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan I områdets västra del ingår några små åkerlappar med svag till tydlig 
gödselpåverkan och i öster finns en nybyggd väg. Hela dalen är dikad. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar Området hyser stengärdesgårdar, ett röse från 
bronsåldern och i skogskanten mot Karholmen finns flera hölador.  
 
Befintliga planer och skydd Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987. Inom område nr 
3.66 och 3.67. Klass 1 respektive 2. Inom område av riksintresse för naturvård (NO19) och 
friluftsliv (FO 4). De östra delarna av området erhåller NOLA-ersättning. Landskapsskyddat 
enligt NVL § 19.  
 
Dokumentation  Arvidsson, Lars : Vegetationsstudier kring Nordre älv. Länsstyrelsen i 
Göteborg och Bohus län, Göteborg, 1975. 
Åhlund et al.: Häckfågelfaunan på betade havsstrandängar. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, 1985 : 3.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark. 
 
Stödkriterier Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, värde för friluftsliv. 
 
 



Objekt nr 3 
Namn    Höga ; Torsby sn 
Naturtyp    Havsstrandäng 
Koordinater    7B3b0D5I. 641555 / 125885 
Areal    1,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en relativt smal havsstrandäng vid Bastöfjordens 
innersta vik och gränsar till åkermark.  
 
Vegetation   I vattenstranden växer ett tämligen glest bälte med havssäv och bladvass. Högre 
upp tar rödsvingel, revigt saltgräs, havssälting och gåsört över och ovanför saltvattengränsen 
dominerar tuvtåtel och smörblomma. Buskar och träd saknas helt.  
 
Flora  Havssälting, gåsört och revigt saltgräs.  
 
Hävd   Området betas av nöt men hävden är endast svag.  
 
Befintliga planer och skydd   Inom område av riksintresse för friluftsliv (FO 3) och naturvård 
(NO18).  
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen, Kungälv. 
Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 3.57. Klass 2.  
Remissupplaga, Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 3.  
 
Värdeklass   3 
 
 

Objekt nr 4 
Namn    Höga ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B3b0D5G. 641560 / 125860 
Areal    5,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av tre kullar av den för landskapet ovanliga bergarten 
grönsten. Denna är betydligt mer lättvittrad än gnejs och kännetecknas ofta av en rik flora. 
Hagarna gränsar i väst och syd till havet, i norr till jordbruksmark och i öster till 
bergsområden med tomtmark.  
 
Vegetation   Betesområdet har övervägande tunt jordlager, men har ändå förhållandevis lite 
berg i dagen och hyser en rik torrängsflora. Dominerande växter är ängshavre, luddhavre, 
fårsvingel, rödven, getväppling, kärringtand och ängsskallra. Ett litet friskt parti i väster hyser 
kummin, stallört och tuvtåtel. Längs stränderna finns små partier med salttåg, krypven och 
hundstarr. Den östligaste kullen är ohävdad och här råder en kraftig dominans av ludd- och 
ängshavre. Här finns även kraftiga bestånd av slån. I det i övrigt sparsamma buskskiktet finns 
mest nypon, men även hagtorn, en, apel, rönn, oxbär, hassel och getapel. Träd saknas helt.  
 



Flora  Gullviva, mandelblom, kattfot, bockrot, brudbröd, backsmultron, jungfrulin, stallört, 
darrgräs, ormtunga, ängsviol, stor blåklocka, svinrot, blodnäva och synnerligen rikligt med 
ängsskallra.  
 
Hävd   Förutom den östra ohävdade kullen är området måttligt till väl hävdat genom nötbete.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Inom området finns en hög och flera stensättningar från 
järnåldern samt stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.57. 
Klass 2.  
Remissupplaga, Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Objekt nr 3.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO19) och friluftslivet (FO 3 och 4).  
 
Dokumentation   Arvidsson, Lars : Vegetationsstudier kring Nordre älv. Länstyrelsen i 
Göteborg och Bohus län, Göteborg, 1975.  
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark, område med mycket rik flora, område av mycket säregen och märklig 
beskaffenhet.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, mångformighet, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, särprägel, nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 5 
Namn  Höga ; Torsby sn  
Naturtyp   Annan öppen utmark  
Koordinater  7B3b0C7H. 641580 / 125770 
Areal   3,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av Gräsholmarna, två mindre holmar belägna i den 
grunda Bastöfjorden. Holmarna består av den för regionen ovanliga bergarten grönsten, vilket 
gynnar uppkomsten av en rik flora. Trots sitt utsatta läge har holmarna förhållandevis lite 
berg i dagen.  
 
Vegetation   På holmarna finns ett väl utbildat fältskikt och här råder en kraftig dominans av 
gräs såsom fårsvingel, rödven, kruståtel, ängshavre, knylhavre och vårbrodd. Bland örterna 
märks gulmåra, gul fetknopp, trift, gåsört och kråkvicker. Längs stränderna finns ställvis små 
partier med krypven, salttåg, revigt saltgräs och gulkämpe. Buskar och träd saknas helt. 
 
Flora  Revigt saltgräs, gulkämpe, krypven, salttåg, gåsört, backnejlika och saltnarv. 
 
Hävd   Saknas  



 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för friluftsliv (FO 3)och naturvård 
(NO 18).  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden,  geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
särprägel, ingrepp-påverkan, värde för friluftsliv.  
 
 

Objekt nr 6 
Namn    Höga ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B3b0D7H. 641580 / 125870 
Areal    9,4 ha  
 
 
Allmän beskrivning   Området omfattar en i havet utskjutande hällmarksudde, ett bergsparti i 
öster och där emellan liggande flacka betesängar.Hagmarken gränsar i norr till hällmark, i 
öster till en grusväg och i söder till tomtmark och åkermark.  
 
Vegetation   Hällmarkerna hyser en sparsam vegetation av främst fårsvingel, trift, gulkämpar, 
gul fetknopp, gråfibbla och rödven. På de flacka ängarna dominerar vegetationstypen 
tuvtåtelfuktäng med inslag av rödsvingel, kärrkavle och agnsäv. Området hyser främst i öster 
buskar av slån, nypon, sälg, al, rönn och rikligt med en. Längs ett dike finns även stubbskott 
av al.  
 
Flora  Jungfru Marie nycklar, blåsuga, kattfot, jungfrulin, granspira, ängsskallra, havssälting 
och ställvis rikligt med stagg respektive svinrot.  
 
Hävd  Hagen betas av nöt. De östra delarna är måttligt hävdade medan resten är svagt hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 
3.57. Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 



Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, värde för friluftsliv. 
 
 

Objekt nr 7 
Namn   Glose, Höga ; Torsby sn 
Naturtyp    Havsstrandäng 
Koordinater    7B3b0D9G. 641595 / 125870 
Areal    1,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en tämligen smal havsstrandäng belägen mellan två 
småbåts- hamnar i en sluttning mot väster. Området gränsar i öster till berghällar.   
 
Vegetation   Strandängens sluttning gör att vegetationen uppträder i mer eller mindre smala 
zoner. Närmast intill hällmarken växer ljung, kruståtel och blodrot och strax  nedanför följer 
små partier med stagg och hirsstarr. På friskare mark växer fårsvingel, luddhavre, trift, 
hundstarr och vårbrodd. Ett bälte domineras helt av älgört och ett annat av höskallra, medan 
den nedre delen av landstranden främst hyser krypven, hundstarr, salttåg, havssälting och 
gulkämpe. I vattnet växer spridda ruggar av havssäv. Träd saknas helt medan buskar av 
nypon, en, rönn, sälg, björk och al finns vid kanten mot berget.  
 
Flora  Darrgräs, svinrot, ängsskallra,  stagg, krypven, salttåg, gulkämpe, havssälting och 
rikligt med höskallra.  
 
Hävd   Strandens norra hälft är saknar hävd, medan den södra halvan är måttligt hävdad av 
nötbete.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom område för 
objekt nr 3.57. Klass 2.  
Inom område av riksintresse för naturvården och friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet,  
ingrepp-påverkan, värde för friluftsliv.  
 
 

Objekt nr 8 
Namn   Glose ; Torsby sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, annan öppen utmark 



Koordinater    7B3b1D3E. 641635 / 125850 
Areal    19 ha  
 
Allmän beskrivning   Objektet utgörs av ett stort flackt betesområde inramat av bergsmarker, 
beläget i Bastöfjordens norra vik. I väster ingår hällmarker och den med land förbundna 
Bringebärsholmen. I öster och norr ligger några åkerlappar och i sydost mynnar en å.  
 
Vegetation   Bringebärsholmen och hällmarkerna i väster hyser vegetationstyperna 
hällmarkstorräng och fårsvingeltorräng. Områdets största ytor domineras av salttåg, 
havssälting, krypven, hundstarr, rödsvingel och gulkämpe, men med ställvis stor dominans av 
kärrkavle, blåsäv, plattstarr, agnsäv, rödsvingel, kärrgröe respektive revigt saltgräs.  I öster 
återfinns en tuvtåtelfuktäng och i ett parti längst i sydost en örtrik rödvenfriskäng. I åns närhet 
växer tiggarranunkel, vattenskräppa, svärdslilja och mannagräs och här finns även ett fåtal  
träd av al. Området hyser i dess kanter enstaka buskar av nypon, slån, getapel och en.  
 
Flora  Stallört, darrgräs, ängsskallra, höskallra, stagg, kattfot, jungfrulin, havssälting, salttåg, 
krypven, gulkämpe, jungfru Marie nycklar och i sydost rikligt med svinrot.  
 
Hävd   Området betas av nötkreatur och är till hälften måttligt hävdat. Svag och obefintlig 
hävd förekommer i områdets östra del och här är buskarnas expansion märkbar. Den örtrika 
ängen i sydost visar tecken på hävd med traktorslåtter.  
 
Ingrepp och påverkan   Ett mindre parti i norr har troligen varit åker.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar och en stenåldersboplats.      
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.57. 
Klass 2.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 18) och friluftslivet (FO 3).  
 
Dokumentation    Åhlund et al. : Häckfågelfaunan på betade havsstrandängar. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1985 : 3.  
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden,  geografisk representativitet, typrepresentativitet,  
storlek,  ingrepp-påverkan, skönhet, värde för friluftsliv. 
 
 

Objekt nr 9 
Namn   Glose ; Torsby sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, annan öppen utmark 
Koordinater    7B3b1D7B. 641675 / 125815 



Areal    7,5 ha  
 
Allmän beskrivning   Objektet utgörs av ett tämligen stort strandområde med ställvis mycket 
berg i dagen belägen i en sluttning mot väster. Området gränsar  i söder till betesmark, i 
nordost till några mindre granplanteringar och i övrigt till hällmarker.  
 
Vegetation   På de torra hällmarkerna växer ljung, odon, fårsvingel, kruståtel och blodrot, 
medan de fuktigare markerna hyser en högvuxen flora med älgört, kärrtörel och strandkvanne 
som dominanter. En smal zon mot vattnet hyser krypven, salttåg, hundstarr och havssälting. 
Trädskiktet utgörs av ett fåtal björk, klibbal och sälg, I buskskiktet finns en, björk, tall, rönn, 
nypon, slån, sälg, oxel och brakved.  
 
Flora  Svinrot, slåtterfibbla, granspira, jungfrulin, kattfot, stagg, jungfru Marie nycklar, 
krypven, salttåg, gulkämpe, blåsuga, höskallra, ängsskallra, havssälting, ängsviol, 
slåttergubbe och smörboll.  
 
Hävd   Saknas.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen för 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 
3.57. Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 10 
Namn   Glose ; Torsby 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B3b2D0G. 641700 / 125860 
Areal    0,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en flack,  mindre hage med något berg i dagen. 
Hagen gränsar i söder till hällmarker, i norr till ett bostadshus och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen hyser i sin norra del en rödvenfriskäng, men i övrigt uppvisar den en 
mosaikartad vegetation där ljung, krypvide, kruståtel och blåbär blandas med  en 
rödvenhed.Trädskiktet domineras av halvgammal och ofta flerstammig björk, men här finns 
även rönn och tall. Rikligt med, asp, rönn, björk, sälg, oxel och framför allt en utgör 
buskskikt.  
 
Flora  Svinrot, darrgräs, jungfrulin, Jungfru Marie nycklar, kattfot samt rikligt med stagg och 
slåttergubbe.  
 
Hävd   En svag till måttlig hävd upprätthålls av får.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar och spår efter äldre åkersystem.  



 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt  3.57. 
Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet,  
ingrepp-påverkan, värde för friluftsliv. 
 
 

Objekt nr 11 
Namn   Härholmen ; Torsby sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, annan öppen utmark 
Koordinater    7B3b2C0C. 641700 / 125725 
Areal    20 ha  
 
Allmän beskrivning   Härholmen är en tämligen stor holme som ligger i Glosefjordens norra 
del, omgiven av grundvattenområden. Den största sammanhängande växtligheten finner man 
på den flacka stranden mot nordost, medan kala hällar utmärker ön i övrigt. I nordväst finns 
en mindre färskvattensdamm.  
 
Vegetation   Den flacka, friska ängen på öns nordostsida hyser en hög och tuvig växtlighet 
med tuvtåtel, knylhavre, darrgräs och knapptåg. Ställvis finns stora inslag av platt-, hund-, 
hirs-, har- och stjärnstarr. Här finns även mindre ruggar med bladvass och blåsäv. Längs 
stränderna finns även välbetade stråk med salttåg, krypven, rödsvingel, gåsört och trift. I 
övrigt finner man, överallt där jordmånen tillåter  fårsvingel, vårbrodd, kruståtel och rödven. 
Träd och buskar saknas helt.  
 
Flora   Darrgräs, harstarr, stagg, salttåg, gåsört, gulkämpe och revigt saltgräs.  
 
Hävd   Får betar på ön och hävden är måttlig .  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    På ön finns flera rösen från bronsåldern och 
stensättningar från järnåldern.  
 
Befintliga planer och skydd   Inom område av riksintresse för naturvården (NO 18) och 
friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  



 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 12 
Namn   Särholmen ; Torsby sn 
Naturtyp    Havsstrandäng 
Koordinater    7B3b2A5G. 641760 / 125565 
Areal    1,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av ett smalt tämligen brant sluttande strandparti på 
Särholmens sydostsida.  
 
Vegetation   Längs stranden löper ett smalt bälte med salttåg, rödsvingel, revigt saltgräs, 
krypven, gåsört, kärringtand, kråkvicker, bockrot och gulkämpe. Ovanför detta följer en 
högvuxen vegetation med knylhavre som dominant. Här växer även kruståtel, rörflen, bergrör 
och sandrör. Området hyser enstaka träd av björk, asp och rönn samt buskar av en, nypon, 
slån, björnbär och vresros.  
 
Flora   Höskallra, ängsskallra, stor blåklocka, stagg, revigt saltgräs, krypven, gåsört, bockrot, 
havssälting, gulkämpe och salttåg.  
 
Hävd   Saknas. 
 
Befintliga planer och skydd    Inom område av riksintresse för naturvården (NO 18) och 
friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 13 
Namn   Glose ; Torsby sn  
Naturtyp    Havsstrandäng 
Koordinater    7B3b2C6G. 641760 / 125770 
Areal    12 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en i Ryskärsfjorden utskjutande halvö. Halvön hyser 
en bergskulle i sydost och i övrigt tämligen flacka marker. Området gränsar i nordost till 
Glose å och i öster till åkermark.  
 
Vegetation   De torra hällmarkerna hyser ljung, kruståtel, hirsstarr och i nordlägen även 
blåbär. På djupare jordar dominerar en fårsvingeltorräng, medan det skyddade läget i norr 
hyser en tuvtåtelfuktäng samt ett mindre parti med älgört, smörboll, svinrot och luddhavre. 
Hela området har  mot havet en mer eller mindre sammanhängande bård av salttåg, krypven, 



hundstarr, rödsvingel och havssälting. Området hyser buskar av rönn, en, nypon och björk 
och i dess nordöstra del enstaka träd av poppel, sälg, pil och rönn.  
 
Flora  Höskallra, ängsskallra, jungfrulin, svinrot, kattfot,  darrgräs, havssälting, kärrsälting, 
stagg, jungfru Marie nycklar, slåtterfibbla, smörboll, salttåg, krypven och gåsört.  
 
Hävd   Området hävdas måttligt av nöt.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Inom området finns en stensättning från järnåldern och 
ett röse från bronsåldern.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 
3.57. Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap. 
 
 

Objekt nr 14 
Namn   Glöskär ; Torsby sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, annan öppen utmark 
Koordinater    7B3b3D0A. 641810 / 125800 
Areal    5,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av  en strand och flacka sluttningar som vetter mot 
sydväst, samt ett mer skyddat parti norr om den bergsrygg som skjuter in i området. I norr 
gränsar området till betesmark, i öster till hällmark och i söder till tomtmark.  
 
Vegetation   Ljunghed täcker de tunna jordarna mot hällarna. I sydost finns ett mindre parti 
med blåtåtel, tuvtåtel, knapptåg och kärrtistel. Strandängarna domineras av älgört, 
strandkvanne, kärrtörel och plattstarr, medan det nordliga partiet främst hyser tuvtåtel, älgört 
och olika ris. Området hyser buskar av rönn, brakved, björnbär, en, björk och nypon samt 
unga träd av rönn, björk och tall.  
 
Flora  Svinrot, kattfot, jungfrulin, stagg, smörboll och jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd   Saknas; området slyar igen.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 



Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 
3.57. Klass 2.  
Inom område av riksintreese för friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 15 
Namn   Glöskär ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan öppen utmark 
Koordinater    7B3b3D3B. 641835 / 125815 
Areal    7,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en tämligen stor och flack, inåt avsmalnande, östvästlig 
dal. I norr gränsar hagen till en bergsrygg, i väster till en havsstrandäng, i söder och öster till 
betesmark och i sydost till tallskog.  Genom området rinner en bäck.  
            
Vegetation   En långvarig beteskontinuitet har gjort stora delar av hagen mycket tuvig. Största 
delen av hagen domineras av hundstarr, hirsstarr och plattstarr mellan tuvor med ljung, 
blåbär, kruståtel och kattfot. I hagens östra, smala del finns partier med fårsvingeltorräng och 
ljunghed och här finns också merparten av hagens buskar av björk, en, rönn, nypon, slån, 
oxbär och sälg. Längst i nordväst finns ett litet område med bladvass.  
 
Flora  Svinrot, ängsviol, kärrsälting, jungfru Marie nycklar, darrgräs, jungfrulin, blåsuga samt 
rikligt med granspira och kattfot.  
 
Hävd   Största delen av hagen är välhävdad av nöt, men dess norra tredjedel saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan   Bäcken är utgrävd och flera mindre diken finns i området.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 
3.57. Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
särprägel, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, skönhet, värde för friluftsliv. 
 
 



Objekt nr 16 
Namn   Glöskär ; Torsby sn 
Naturtyp    Havsstrandäng 
Koordinater    7B3b3C4H. 641840 / 125770 
Areal    4,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en åt sydväst vettande havsstrandäng vid 
Ryskärsfjorden. Ängen kringgärdas nästan helt av grusväg och hällmarker med fritidshus. 
Genom området flyter en bäck.  
 
Vegetation   Den södra delen av stranden domineras av strandkvanne, älgört och kärrtörel, 
medan resten har större inslag av salttåg, krypven, gulkämpe och hundstarr. Här finns även 
partier med havssäv och blåsäv. Ovanför direkt saltvattenspåverkan täcks ängen av en 
tuvtåteläng. I området växer enstaka buskar av klibbal och nypon.  
 
Flora  Höskallra, ängsskallra, darrgräs, stallört, stagg, krypven, salttåg, gåsört, gulkämpe och 
havssälting.  
 
Hävd   Hästar upprätthåller en måttlig hävd. Ängen är nyligen röjd från buskar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 
3.57. Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden,  geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, värde för friluftsliv. 
 
 

Objekt nr 17 
Namn   Glöskär ; Torsby sn 
Naturtyp    Havsstrandäng 
Koordinater    7B3b3C4B. 641850 / 125720 
Areal    10 ha  
 
Allmän beskrivning   Området omfattar en i Ryskärsfjorden utskjutande bergig halvö samt 
där innanför liggande flacka betesängar, som i sin tur gränsar till hällmark.  
 
Vegetation   Berghällarna hyser en mycket sparsam flora med huvudsakligen kruståtel och 
fårsvingel. På halvöns flacka partier och områdets norra och södra strandängar växer havssäv, 
jättestarr, strandkvanne, älgört och kärrtörel. De centrala  delarna hyser partier med 



tuvtåteläng, men i övrigt dominerar salttåg, hundstarr, krypven och rödsvingel. På halvön 
finns buskar av apel, rönn, olvon, nypon, slån, björnbär, en, benved och getapel samt enstaka 
träd av sälg och rönn.  
 
Flora  Kattfot, svinrot, smörboll, gullviva, darrgräs, prästkrage, höskallra, ängsskallra, salttåg, 
krypven, havssälting, kärrsälting och stagg.  
 
Hävd   Området betas av nöt och hävden är  svag till måttlig.   
 
Ingrepp och påverkan   På  halvöns norra del har några träd och buskar röjts bort.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Inom området finns ett röse från bronsåldern.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 
3.57. Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Erhåller NOLA-ersättning.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, värde för friluftslivet.  
 
 

Objekt nr 18 
Namn   Brunnefjäll, Åkerhög ; Torsby sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, öppen hagmark 
Koordinater    7B3b3C9B. 641895 / 125710 
Areal    2,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en svagt sluttande beteshage på ömse sidor om en 
bäck som mynnar i Glöskärsviken. I söder gränsar hagen till havet, i norr till åkermark och i 
öster och väster till hällmark med fritidshus.  
 
Vegetation   Stora delar av hagen karraktäriseras av höga örter som älgört och kärrtörel, 
medan salttåg, krypven, hundstarr och rödsvingel dominerar landstranden. I väster finns ett 
tämligen enhetligt bestånd av plattstarr och i öster växer fårsvingel, rödsvingel, stagg, blåbär 
och odon kring några hällar. Vattenstranden hyser ett kraftigt bestånd av bladvass och 
havssäv. I hagen finns ett mindre antal buskar av en, slån, nypon, apel och rönn.  
 
Flora  Svinrot, darrgräs, krypven, salttåg, stagg och jungfru Marie nycklar.  
 



Hävd   Väster om bäcken saknas hävd. Resten av hagen är svagt till måttligt betad genom 
nötbete.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 
3.57. Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 19 
Namn   Åkerhög ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B3b4C9H. 642000 / 125780 
Areal    1,5 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en beteshage med mycket berg i dagen belägen på 
det nordligaste hörnet av en bergsrygg. Hagen gränsar i öster till jordbruksmark och i övrigt 
till delvis fuktig, delvis bergig skogsmark.  
 
Vegetation   Ett parti i nordost hyser en rödvenfriskäng med i fuktiga lägen inslag av 
knapptåg. Resten av hagen karaktäriseras av mycket hällar och ett tunt jordlager. I en mosaik 
växer här kruståtel, stagg, blåbär, lingon, fårsvingel, odon och ljung. Hagen hyser träd av tall 
och rönn och rikligt med buskar av främst en men även rönn, apel, nypon, slån och gran.  
 
Flora  Jungfru Marie nycklar, mandelblom, stagg, harstarr, slåttergubbe, blåsuga och svinrot.  
 
Hävd   Saknas.  
 
Ingrepp och påverkan   En svag gödselpåverkan noteras i nordost och gran är planterad i 
sydväst.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 19b 
Namn   Glöskär ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater     7B3b3D6F. 641865 / 125855 
Areal    1,5 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger mellan tre vägar och en mindre bergsrygg i ett småkuperat 
landskap. I dess norra del finns mycket berg i dagen.  



 
Vegetation   Största delen av hagen domineras av en mycket tuvig högörtsfuktäng med odon 
och blodrot på tuvorna. På de torrare markerna i norr växer ljung, blodrot, stagg, kruståtel och 
blåbär. Jämnt spridda i hagen finns unga träd av björk och tall, liksom buskar av en, rönn, 
brakved, björk, tall, nypon och sälg. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora  Stagg, darrgräs, jungfru Marie nycklar, granspira och  ängsviol.  
 
Hävd    Saknas 
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 20 
Namn   Hållsunga ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater     7B3b4D4J. 641950 / 125890 
Areal    1,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en kulle i Hjälmedalen, i ett i övrigt skogsdominerat landskap. I 
norr och väster gränsar hagen till jordbruksmark och i övrigt till hällmark och skog.  
 
Vegetation   Kring de bara hällarna växer ljung, kruståtel, blodrot, kattfot och blåbär, medan övrig mark  
domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng. Hagen hyser ett fåtal träd av björk, rönn och sälg, samt 
buskar av en, rönn, nypon, björk och tall.  
 
Flora  Svinrot, blåsuga, kattfot, stagg, jungfrulin, jungfru Marie nycklar och synnerligen gott om 
slåttergubbe.  
 
Hävd   Häst utövar en måttlig hävd.  
 
Ingrepp och påverkan   Enstaka granar är planterade och i hagen finns ett växthus och en skrothög.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden,  geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap. 
 
 

Objekt nr 21 
Namn   Hållsunga ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan öppen utmark 



Koordinater     7B3b4E9E. 641990 / 125945 
Areal    13 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger i Hållsungamyrens naturreservat och utgörs av ett väl 
skyddat och tämligen opåverkat kärr med omgivande betesmarker. Kring hela området reser 
sig berg som i söder och öster är flackare och bevuxen med mogen granskog.  
 
Vegetation   Kärret har några mindre partier öppet vatten, men hyser i övrigt kraftiga bestånd 
av flaskstarr, bladvass, blåsäv, tuvull och sjöfräken. Området domineras till stor del av höga 
örter som humleblomster, älgört och kabbleka med stora inslag av darrgräs och slankstarr. I 
något friskare lägen, på sluttande mark finner man dominans av hundstarr, hirsstarr, blekstarr 
och grusstarr. Längst i nordost finns en gödslad artfattig äng och längst i sydväst en lågvuxen 
rödvenfriskäng med darrgräs. På de torra hällarna dominerar kruståtel, blodrot, ljung och 
blåbär.  
I de norra och västra kanterna finns endast enstaka träd medan området i söder och öster 
kantas av tät skog. Träden är gran, tall, rönn, alm, sälg, ek, asp och björk. Området hyser i 
kanterna buskar av slån, en, nypon, hassel, rönn, alm, brakved, björk, sälg, vide och tall.  
 
Flora  Jungfru Marie nycklar, kattfot, stagg,  jungfrulin, blåsuga, ängsskallra, prästkrage och 
rikligt med darrgräs.  
 
Hävd   Nötbete upprätthåller en svag till måttlig hävd.  
 
Ingrepp och påverkan   Ett mindre parti i nordost är gödslat och här har  även skaljord 
hämtats. Längst i sydost är det dikat.  
  
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Objekt nr 3.59. 
Klass 1.  
Naturreservat enligt NVL § 7.    
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek,  
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 22 
Namn   Glose ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater     7B3b2E9G. 641790 / 125970 
Areal    2,5 ha  



 
Allmän beskrivning   Området ligger mellan skogsklätt berg och åkermark i direkt anslutning 
till Norgården. Hagen består till stor del av gammal åker men även av naturliga betesmarker.  
 
Vegetation   De tidigare uppodlade delarna hyser en artfattig flora med mycket smörblommor. 
De östra och södra delarna hyser däremot såväl torr ljunghed och rödvenhed, som fuktig 
stagghed och fuktäng av gräs-lågstarrtyp. I dessa delar finns också hagens träd av björk, tall 
och gran samt buskar av en, björk, tall, rönn och slån. Här är slyuppslaget stort och 
enebuskarna står ställvis mycket tätt.  
 
Flora  Mandelblom, stagg, svinrot, kattfot och ställvis rikligt med granspira.  
 
Hävd   Hästar betar i hagen med resultat att den forna åkermarken är välhävdad medan övriga 
delar endast är måttligt till svagt hävdade.  
 
Ingrepp och påverkan   Hagens nordvästra halva visar tydliga tecken på gödsling och här är 
även dikat.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 23 
Namn    Glose ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B3b2E1H. 641720 / 125980 
Areal    2,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen utgörs av en öppen nordvästsluttning med mycket berg i dagen 
och är  belägen i slutet av en mindre bergsrygg. Hagen gränsar i sydväst till några 
sommarstugor, i öster till skog  och i övrigt till åkermark. Bland hällarna finns en damm.  
 
Vegetation   På de torra hällarna dominerar  vegetationstypen ljunghed, medan angränsande 
marker hyser en torräng av fårsvingeltyp samt små partier med stagg. Längst ner på de flacka 
markerna dominerar en rödvenfriskäng med vissa inslag av starrarter. Hagen hyser buskar av 
en, slån, rönn, nypon och apel samt i dess kanter träd av ask, rönn, tall och apel.  
 
Flora  Granspira, kattfot, stagg, svinrot, jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, ängsskallra och 
mandelblom.  
 
Hävd   Området betas av nöt och är måttligt till väl hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan   En viss gödselpåverkan kan skönjas i kanterna mot åkermarken.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 



Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet,  
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap.  
 
 

Objekt nr 24 
Namn   Glose ; Torsby sn 
Naturtyp   Annan träd och buskbärande hagmark 
Koordinater   7B3c1A6E. 641665 / 126045 
Areal   4,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av ett flackt, tämligen fuktigt betesområde mellan skogsklädda 
bergspartier. Mitt i området finns dock torrare mark med berg i dagen. Längs områdets södra och östra 
gräns löper en väg.  
 
Vegetation   De fuktiga markerna domineras av vegetationstypen högörtsfuktäng med tuvor av odon 
och ljung. På friskare mark växer främst hundstarr, hirsstarr, stagg och blodrot, medan hällmarkerna 
kantas av ljung. Området hyser rikligt med träd och buskar av tall, björk och gran samt buskar av en, 
rönn, sälg och al.  
 
Flora  Svinrot, blåsuga, stagg, ängsskallra, jungfru Marie nycklar och stallört.  
 
Hävd   Området är svagt till måttligt hävdat med nötbete och håller till stora delar på att växa igen.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 25 
Namn   Glose ; Torsby sn 
Naturtyp    Buskrik utmark 
Koordinater    7B3c1A3G. 641635 / 126070 
Areal    1,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger i en  nordvästsluttning med skaljord och här finns spår 
efter täktverksamhet. Området gränsar i nordväst till jordbruksmark, men i övrigt till 
vidsträckt skogsmark.  
 
Vegetation   I hagen återfinns vegetationstyperna ljunghed och stagghed, men stora partier 
täcks av en friskäng med ängs-, ludd- och knylhavre, ängssvingel, teveronika, daggkåpor, 
humleblomster, småborre och älgört. Området hyser träd av tall, al, björk, rönn, sälg och alm 
samt buskar av en, slån, nypon och björk. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 



Flora   Jungfru Marie nycklar, prästkrage, ängsskallra, gullviva, jungfrulin och stagg.  
 
Hävd   Området betas av nöt och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Området har utnyttjats för skaljordstäkt.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Delvis inom 
objekt 3.65. Klass 2.     
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 26 
Namn   Glose ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B3c2A5A. 641760 / 126005 
Areal    1,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger strax öster om Glose by och utgörs av ett smalt stråk mellan 
jordbruksmarken i norr och bergshällarna i söder.  
 
Vegetation   Hällmarkerna kantas av vegetationstyperna  ljunghed och rödvengräshed med ljung, blåbär 
och kråkris, medan resten av hagen hyser tuvtåteläng och gräs-lågstarrfuktäng. I hagen återfinns enstaka 
träd av apel, rönn och björk samt buskar av  en, nypon, rönn och björk.  
 
Flora   Jungfru Marie nycklar, blåsuga, kattfot, granspira, stagg, mandelblom och ställvis rikligt med 
slåttergubbe och svinrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är huvudsakligen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett litet parti visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och ett äldre åkersystem.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 



Objekt nr 27 
Namn    Kärrhed ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark   
Koordinater    7B3c2B4E. 641750 / 126150 
Areal   1,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en mindre, närmast kvadratisk av stengärdesgårdar 
inramad beteshage. Hagen ligger i en ost-västlig dalgång dominerad av åkermark och gränsar 
endast i söder till lövskog. 
 
Vegetation   På de torra till friska markerna kring bergshällarna växer kruståtel, fårsvingel, 
rödven, röllika och gökärt. I fuktigare lägen dominerar tuvtåtel, knapptåg, humleblomster och 
rödsvingel. I hagen återfinns enstaka träd av björk och ek samt buskar av en, slån, björk och 
björnbär.  
 
Flora  Mandelblom, kattfot, slåtterfibbla samt rikligt med svinrot. 
 
Hävd   Saknas. 
 
Ingrepp och påverkan  En mindre del av hagen visar svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Runt hela området sträcker sig en stengärdesgård. 
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 28 
Namn   Tronnum ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater   7B3c3B2E. 641825 / 126140 
Areal   3,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en flack östvänd sluttning där berget ställvis går i dagen. En 
mindre vattensamling ingår. Hagen gränsar i norr och öster till jordbruksmark och i övrigt till 
igenväxande bergskullar.  
 
Vegetation   Marken är torr till frisk och de dominerande vegetationstyperna är ljunghed, torräng av 
fårsvingeltyp och friskäng av rödventyp med arter som daggkåpa, kärringtand och teveronika. I hagen 
återfinns enstaka tämligen unga träd av rönn, björk, asp och tall samt buskar av en, nypon, björk, rönn 
och tall. I hagens västra del står enarna tätt.  
 
Flora  Mandelblom, nattviol, svinrot, kattfot och stagg.  
 
Hävd   Området betas av nötkreatur och är till största delen välhävdat. 
 
Ingrepp och påverkan   En stor del av hagen visar en svag gödselpåverkan.  



 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Stengärdesgårdar, stensättningar från järnåldern samt spår av 
äldre åkersystem.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 29 
Namn   Torsby, Hermansby, Röd ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark  
Koordinater     7B3c3A8H. 641885 / 126075 
Areal   12 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger  i en nordost-sydvästlig dal strax söder om Torsby 
kyrka. Hagen sträcker sig en och en halv kilometer  längs den bitvis kraftigt meandrande 
Glose å, som dels rinner genom jordbruksmark, dels mellan bergssluttningar.  
 
Vegetation   Bergshällar och friska sluttningar hyser  vegetationstyperna ljunghed, 
fårsvingeltorräng respektive  rödvenfriskäng. De flackare markerna invid bäcken täcks av 
tuvtåteläng med knapptåg. Området hyser enstaka träd av ask, björk, rönn, ek, sälg, tall och 
apel. Buskskiktet utgörs av en, nypon, rönn, björk, ek och kraftiga buskage av slån.  
 
Flora   Mandelblom, blåsuga, svinrot, kattfot, gullviva, prästkrage och stagg.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och häst och hävden är till lika delar god, måttlig och  frånvarande.  
 
Ingrepp och påverkan    Hälften av området visar en svag till tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
skönhet. 
 
 

Objekt nr 30 
Namn   Torsby ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater   7B3c4A5H. 641960 / 126080 
Areal    2,3 ha  
 



Allmän beskrivning   Hagen ligger strax sydväst om Torsby kyrka och utgörs av en 
sydostsluttning med lite berg i dagen. Området gränsar i norr till skog och i söder till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstyperna rödvenfriskäng och rödvengräshed, men 
kring hällarna återfinns även ljunghed. I hagen finns träd av björk, tall och rönn samt buskar 
av en, nypon och slån.  
 
Flora   Mandelblom, blåsuga, kattfot och stagg.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Halva området visar en svag gödselpåverkan. I hagen ingår även en 
mindre granplantering.   
 
Kulturhistoriska spår och lämningar     En stensättning från järnåldern, ett äldre åkersystem 
samt stengärdesgårdar.  
    
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 31 
Namn   Torsby ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater     7B3c4A8H. 641990 / 126070 
Areal    2,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger strax sydväst om Torsby kyrka och utgörs av ett smalt 
stråk mellan jordbruksmarken i norr och hällar och skog i söder.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstyperna rödvengräshed och gräs-lågstarrfuktäng, 
men hyser invid hällmarkerna en rished med blåbär och ljung. I hagen återfinns träd av rönn, 
tall, björk, gran och ung ask samt buskar av en, nypon, slån, gran och rönn. Täckningsgraden 
överstiger ej 25 procent.  
 
Flora   Kattfot, blåsuga, svinrot, slåttergubbe, ängsviol och stagg.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett mindre parti i väster visar tydlig gödselpåverkan och här finns 
även en liten granplantering.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 



Objekt nr 32 
Namn   Torsby ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater     7B3c4B5B. 641950 / 126115 
Areal    2,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger omedelbart väster om Torsby Prästgård och utgörs av en 
mindre bergskulle. Hagen gränsar i öster till tomtmark, i söder till skog och i övrigt till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen visar en del berg i dagen och domineras av vegetationstyperna 
fårsvingeltorräng och rödvenfriskäng. Hagen saknar träd och hyser endast enstaka buskar av 
en, nypon och rönn.  
 
Flora   Mandelblom och kattfot.  
 
Hävd   Hagen betas till stor del av nöt och är här välhävdad. En mindre del saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan    Halva hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar samt flera stensättningar från 
järnåldern.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 33 
Namn   Torsby ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater     7B3c4B6F. 641965 / 126150 
Areal    2,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av Torsby Tignehögar ; två markerade bergskullar strax söder om 
Kärna. Kullarna visar mycket berg i dagen och gränsar överallt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Området uppvisar en mosaik av kala hällar och vegetationstyperna rödvengräshed, 
rödvenfriskäng och gräs-lågstarrfuktäng. Längs den södra kullens kanter återfinns stora ekar, träd av 
asp och rönn samt buskar av rönn, asp, slån, nypon, oxbär och en.  
 
Flora   Kattfot, stagg, svinrot, slåttergubbe, harstarr och mandelblom.  
 
Hävd   Kullarna betas av nöt och är väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Den norra kullen och den södra kullens kanter visar till stor del svag till tydlig 
gödselpåverkan.  
 



Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar samt flera stensättningar från järnåldern.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 34 
Namn   Hermansby ; Torsby sn 
Naturtyp   Öppen hagmark, annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater   7B3c3B7H. 641875 / 126175 
Areal   6,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Betesområdet ligger på en höjdplatå väster om Hermansby och utgörs av  
buskrika hällmarker i väst samt gammal åkermark. En mindre vattensamling ingår. Området gränsar i 
söder till jordbruksmark och i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation  I fuktiga partier och på de delar som tidigare brukats dominerar tuvtåtel, smörblommor och 
knapptåg.  På torrare marker utgörs vegetationstypen av en rödvengräshed med inslag av hundstarr. 
Kring bergshällarna växer främst ljung. Hagen hyser enstaka träd av björk, sälg, rönn, apel och tall och 
i busk- skiktet växer en, rönn, nypon, björnbär, apel, björk och tall. Täckningsgraden uppgår totalt till 
ungefär 25 procent.  
  
Flora  Stagg, ängsviol och mandelblom.  
 
Hävd   Merparten av området hävdas måttligt av häst, medan resten saknar hävd. 
 
Ingrepp och påverkan   De delar av området som tidigare brukats visar en svag gödselpåverkan och är 
dikade. I området finns två större skräphögar. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Stengärdesgårdar 
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 35 
Namn   Lerlycke ; Torsby sn 
Naturtyp   Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater   7B3c4C3E. 641940 / 126245 
Areal   4,6 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av ett tuvigt, igenväxande betesområde med flacka fuktiga partier 
och en bergskulle. Hagen gränsar till bergspartier och kultiverad betesmark. 
 
Vegetation   På flackare mark dominerar vegetationstyperna fuktäng av gräs-lågstarrtyp samt ljunghed 
på tuvorna. Här återfinnshumleblomster, blodrot och olika slags måror, liksom partier med knapptågs- 
dominans. Bland berghällarna växer främst ljung. Träd- och buskskikt har en täckningsgrad på ungefär 
50 procent. Här ingår  björk, asp, sälg, rönn, gran, tall, apel, slån, oxbär samt rikligt med en. 



 
Flora   Stagg, jungfru Marie nycklar och smörboll. 
 
Hävd    Hävden klassas som svag.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Stengärdesgårdar samt flera stensättningar från järnåldern.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 36 
Namn   Hermansby ; Torsby sn 
Naturtyp   Öppen hagmark  
Koordinater   7B3c3C4C. 641845 / 126220 
Areal   2,6 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger strax intill ett större bergsparti i ett för övrigt öppet 
jordbrukslandskap. Hagen utgörs av en mindre kulle samt flackare mark söder därom. I området finns 
en mindre vattensamling. 
 
Vegetation  Invid berget i söder utgörs vegetationstypen av rished av blåbär-lingontyp med inslag av 
ljung. Flack mark hyser en gödselpåverkad friskäng av rödventyp med mycket smörblommor samt en 
fuktäng av gräs-lågstarrtyp. På kullen dominerar fårsvingel och rödven. Hagen hyser ett fåtal träd och 
buskar av alm, ask, ek, tall och björk respektive rönn, en och nypon. Längst i sydost står enarna dock 
ganska tätt.  
 
Flora   Mandelblom, slåttergubbe, svinrot, jungfru Marie nycklar, blåsuga, smörboll och granspira.  
 
Hävd   Området betas av häst och är väl till måttligt hävdat. 
 
Ingrepp och påverkan   Hälften av området visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Stengärdesgårdar. 
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet. 
 
 
Objekt nr 37 
Namn   Torrebräcka ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater   7B3c4D2C. 641920 / 126320 
Areal   4,0 ha  



 
Allmän beskrivning   Området utgörs av flacka marker samt svagt sluttande slänter där berget ställvis 
går i dagen. I området ingår en mindre vattensamling och ett öppet dike. Hagen gränsar i norr och 
sydväst till jordbruksmark och i övrigt till hällmark och skog.  
 
Vegetation    I hagen finns flera vegetationstyper representerade. Kring bergshällarna i slänterna och på 
ett större parti i sydost dominerar ljunghed med ett relativt stort inslag av kattfot. Här finns även 
gräshed av rödventyp med arter som jungfrulin, rödklöver, kärringtand och gråfibbla. På fuktiga delar 
dominerar hundstarr och hirsstarr samt partier med knapptåg,  kabbleka och ängsbräsma. I nordost finns 
ett tidigare uppodlat parti med mycket ängsskallra. I träd- och buskskiktet, som har en täckningsgrad på 
ungefär 25 procent, växer asp, gran, tall, rönn, alm, sälg, apel och bitvis rikligt med en. 
 
Flora  Kattfot, svirot, nattviol, mandelblom, jungfrulin, änsskallra, granspira, slåttergubbe, ängsviol, 
blåsuga och stagg.  
 
Hävd   Merparten av området är måttligt hävdat av häst, medan resten saknar hävd. 
 
Ingrepp och påverkan   En mindre del av området visar svag gödselpåverkan och är ställvis dikat.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar, spår av äldre åkersystem samt en jordkällare.  
 
Värdeklass  2  
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, ålderdomligt 
jordbrukslandskap.  
 
 

Objekt nr 38 
Namn   Flateby ; Harestad sn 
Naturtyp    Öppen hagmark   
Koordinater    7B3c3D5F. 641850 / 126350 
Areal   7,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen är flack med några mindre bergskullar och ligger strax nordväst 
om Harestads kyrka. Området gränsar i sydväst till en bergskulle och i övrigt till vidsträckt 
jordbruksmark. I hagen finns tre mindre dammar.  
 
Vegetation   Hällmarkerna kantas huvudsakligen av vegetationstypen fårsvingeltorräng, men i 
sydväst återfinns även ljunghed. Merparten av de flacka markerna täcks av en tuvtåteläng, 
som här och var övergår i en gräs-lågstarrfuktäng. Hagen hyser enstaka träd av ek, asp, rönn, 
lärk, tall, björk och sälg samt buskar av rönn, nypon, en, slån, brakved, vide och tall.  
 
Flora   Slåttergubbe, slåtterfibbla, mandelblom, kattfot, stagg, jungfru Marie nycklar, 
smörboll och ställvis rikligt med svinrot.  
 



Hävd   Hagen betas av nöt och häst och är väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Hälften av hagens flacka marker har varit uppodlade, är dikade och 
visar svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar samt stensättningar från järnåldern.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek. 
 
 

Objekt nr 39 
Namn   Flateby ; Harestad sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater     7B3c3D0A. 641805 / 126305 
Areal    1,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en nordostsluttning intill vägen mellan Harestad och 
Kärna. Området gränsar i nordost till Flateby gårdar och i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation   Hagens nedre del täcks av vegetationstypen gräs-lågstarrfuktäng, medan resten 
av slänten hyser en rödvengräshed. Hagen visar i nordväst en del berg i dagen och här 
återfinns en blåbär-lingon- rished. I hagen finns enstaka träd av gran, björk, ask, alm, tall, 
rönn och sälg samt buskar av en, nypon, slån, rönn och björk. Täckningsgraden överstiger ej 
25 procent.  
 
Flora   Grönvit nattviol, mandelblom, stagg och ängsviol.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är huvudsakligen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    En mindre del av hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och äldre åkersystem.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

 



Objekt nr 40 
Namn   Kyrkeby ; Harestad sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater     7B3c2D0E. 641710 / 126350 
Areal    11 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger utsträckt i nordost-sydvästlig riktning på ett bergsparti 
strax väster om Harestads kyrka. Området gränsar i nordost till jordbruksmark, men i övrigt 
till skogsmark. I hagen återfinns två mindre dammar.  
 
Vegetation   Hagens bergiga partier hyser vegetationstyperna blåbär-lingonrished, ljunghed 
och fårsvingelvarianten av rödvengräshed. De flacka markerna täcks av rödvengräshed och 
rödvenfriskäng och mot ett fuktigare parti i sydväst även av tuvtåteläng och gräs-
lågstarrfuktäng. I hagen återfinns enstaka träd av björk, tall, gran, rönn, ek, asp och apel samt 
buskar av en, nypon, slån, björk, rönn och sälg. Enebuskagen är ställvis omfattande och 
täckningsgraden uppgår totalt till ungefär 15 procent.  
 
Flora   Blåsuga, kattfot, mandelblom, ängsviol, slåttergubbe och granspira.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är till lika delar väl, måttligt och svagt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    En del av de flacka markerna längst i nordost visar tydlig 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    I området finns stengärdesgårdar och en 
fördämningsvall samt ett stort antal fornlämningar. Dessa är flera stensättningar och ett 
gravfält från järnåldern samt hällristningar från bronsåldern.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs 
kommun, 1987. Inom objekt nr 2.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, mångformighet, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, storlek. 
 
 

Objekt nr 41 
Namn   Prillan ; Harestad sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater     7B3c1E5C. 641660 / 126425 
Areal    4,4 ha  
 



Allmän beskrivning   Området ligger strax söder om Harestads kyrka och utgörs av krönet 
och de sydöstra slänterna av en mindre bergskulle. Hagen gränsar i norr och öster till 
tomtmark och i övrigt till ung skog och äldre jordbruksmark.  
 
Vegetation   Kullens krön täcks till stora delar av vegetationstypen ljunghed, medan slänterna 
hyser en fårsvingelvariant av rödvengräshed. Kullen kantas av en tuvtåteläng, som  i söder 
övergår i en gräs-lågstarr- fuktäng med dominans av plattstarr. Hagen hyser i kanterna 
enstaka träd av rönn, björk, tall, hägg, apel, ask, alm och gran. På kullen återfinns stora 
mängder en samt buskar av tall, nypon, slån och fågelbär.  
 
Flora   Mandelblom, stagg, jungfru Marie nycklar, blåsuga, kattfot och rikligt med 
slåttergubbe och svinrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är till största delen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Mindre partier i hagens kanter visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Inom området finns flera stensättningar och ett gravfält 
från järnåldern samt stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 42 
Namn   Kyrkeby, Kroken ; Harestad sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B3c2E0E. 641705 / 126440 
Areal    3,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av ett mindre höjdparti strax sydost om Harestads 
kyrka. Markerna kännetäcknas av en mosaik av gräspartier och berghällar. Hagen gränsar till 
stor del till tomtmark och hällmarker.  
 
Vegetation    Hagen domineras helt av vegetationstypen fårsvingelvariant av rödvengräshed. 
Endast en smal kant i sydväst hyser en rödvenfriskäng. I områdets kanter återfinns träd av 
björk, rönn, ask och alm. Buskskiktet domineras av en, men hyser även nypon, rönn, slån, 
apel och ek.  
 
Flora   Kattfot, knägräs och rikligt med mandelblom.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  



 
Ingrepp och påverkan    En smal kant i sydväst visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs 
kommun, 1987. Inom objekt nr 2.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan,  ålderdomligt jordbrukslandskap.  
 
 

Objekt nr 43 
Namn   Toreby ; Harestad sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater     7B3c3E6E. 641860 / 126445 
Areal    2,5 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger stax norr om Uppegården i Toreby och utgörs av en  
mindre kulle med mycket berg i dagen. Området gränsar i söder och öster till tomtmark och i 
övrigt till jordbruksmark och berghällar.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstyperna hällmarkstorräng och fårsvingeltorräng, 
men hyser i kanterna även partier med gräs-lågstarrfuktäng. I området återfinns enstaka träd 
och buskar av björk respektive en och rönn.  
 
Flora   Kattfot, ängsviol och mandelblom.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Halva området visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd    Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs 
kommun, 1987. Inom objekt nr 2.     
 
Värdeklass  3 
 
 

 
 



Objekt nr 44 
Namn   Toreby ; Harestads sn 
Naturtyp    Annan träd och buskbärande hagmark 
Koordinater   7B3c3E3J. 641830 / 126500 
Areal   10 ha  
 
Allmän beskrivning   Området är kuperat och omfattar ett flertal partier med hällmarker och 
torrare och fuktigare ängar. Området gränsar i sydväst till åkermark och i nordost till 
skogsmark.  
 
Vegetation   De nakna hällarna kantas av vegetationstypen rödvengräshed, medan friskare 
mark täcks av rödvenfriskäng. En mindre slänt i norr hyser en fårsvingeltorräng. Fuktigare 
marker domineras av gräs-lågstarrfuktäng respektive tuvtåtelfuktäng. Inom området finns träd 
av ek, gran, sälg, tall, björk och rönn samt buskar av en, björk, rönn, sälg, nypon och tall. 
Enen är överallt förekommande och bildar ställvis helt slutna bestånd.  
 
Flora  Mandelblom, kattfot, ängsviol, slåttergubbe och svinrot.  
 
Hävd   Området betas till största delen av nöt och häst och hävden är god till måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan   Mindre flackare partier visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar samt en stensättning från järnåldern.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs 
kommun, 1987. Inom objekt nr 2.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, storlek, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap. 
 
 

Objekt nr 45 
Namn    Dotorp, Raggesås ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B3c4E6H. 641960 / 126470 
Areal    2,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen är tämligen flack och ligger utsträckt längs en grusväg. Området 
gränsar i norr och söder till tomtmark, men omges annars av  gammal jordbruksmark.  
 



Vegetation   Kring hällar och på stenbunden mark dominerar vegetationstypen 
rödvengräshed, medan övrig mark hyser rödvenfriskäng, gräs-lågstarrfuktäng och tuvtåteläng. 
Hagen saknar träd, men hyser rikligt med enbuskar samt enstaka buskar av nypon och rönn.  
 
Flora   Kattfot, slåttergubbe, ängsviol och blåsuga.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Hälften av hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 46 
Namn   Hammar ; Harestad sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B3d3A0C. 641805 / 126530 
Areal    5,5 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av några bergskullar samt omgivande flackare partier. 
Hagmarken gränsar i norr till skog och i övrigt till småkuperad jordbruksmark.  
 
Vegetation   Friskare marker präglas av vegetationstypen gräshed av rödventyp medan torrare 
mark hyser en fårsvingeltorräng. Vissa partier visar spår av odling och här dominerar 
bredbladiga gräs. I gränsen mellan hällmark och äng växer enstaka träd av björk, asp och ek 
samt buskar av nypon, en, björk och slån.  
 
Flora  Slåttergubbe, kattfot och mandelblom.  
 
Hävd   Området betas men hävden är endast svag till måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan   Stora delar av de flacka partierna visar svag gödselpåverkan. Tvärs 
över området löper ett dike.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar samt flera stensättningar från 
järnåldern.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissupplaga, Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs 
kommun, 1987; objekt nr 2.  
 



Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 47 
Namn   Hammar ; Harestad sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B3d2A7D. 641775 / 126530 
Areal    4,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen utgörs av en tämligen stor enebuskklädd kulle med mycket berg i 
dagen och ligger invid några gårdar strax väster om Kornhall. Området gränsar i nordost till 
skogsmark men i övrigt till öppna marker. I nordost finns en mindre damm.  
 
Vegetation   Kullen täcks i huvudsak av en torr gräshed med rödven, fårsvingel och kruståtel 
samt vissa inslag av blåbär. Ett fuktigare parti hyser knapptåg. Trädskiktet består av enstaka 
ek, björk och sälg samt i väster ask. Buskskiktet täcker stora delar av området och domineras 
helt av en. Dock förekommer även björk, rönn, hägg och nypon.  
 
Flora  Kattfot och mandelblom.   
 
Hävd   Området betas men hävden är svag.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett litet parti i nordväst visar svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    I området finns ett gravfält från järnåldern, en 
stenåldersboplats och stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissupplaga, Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs 
kommun, Kungälv, 1987. Objekt nr 2.  
 
Värdeklass  2  
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 48 
Namn   Nereby ; Harestads sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B3d1A4E. 641645 / 126540 
Areal    0,9 ha  
 



Allmän beskrivning   Området utgörs av en nordsluttning med berg i dagen och anslutande 
flack betesmark. Hagen gränsar i öster till tomtmark men i övrigt till åkermark.  
 
Vegetation   Sluttningen hyser vegetationstypen rödvenfriskäng, som mot hällarna domineras 
av  kruståtel, medan det flacka partiet utgörs av en tuvtåtelfuktäng.  
 
Flora  Svinrot, mandelblom, ängsviol och smörboll.  
 
Hävd   Området betas och är till största delarna måttligt hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan   De flacka delarna är svagt gödselpåverkade.  
 
Befintliga planer och skydd   
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen, Kungälv. 
Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 3.64. Klass 2.  
Landskapsskyddat enligt NVL § 19.  
 
Dokumentation    Arvidsson, Lars : Vegetationsstudier kring Nordre älv. Länstyrelsen i 
Göteborg och Bohus län, Göteborg, 1975.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 49 
Namn   Älvängen, Heden ; Harestad sn 
Naturtyp    Blandlövhage 
Koordinater   7B3d2C9A. 641800 / 126700 
Areal    7,6 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en tämligen stor blandlövhage belägen intill Älvängen gård i 
en sluttning ner mot Nordre älv. Hagen gränsar i nordost och väster till skogsmark, i sydost till 
älvstranden och i övrigt till  jordbruksmark.  
 
Vegetation   Längs hela norra delen löper en lummig bäckravin med högstammiga lövträd. Kring 
hällmarkerna står ställvis väl slutna lövdungar, medan flackare partier endast hyser enstaka träd. 
Bäckravinens fältskikt utgörs i öppna lägen av vegetationstypen tuvtåtelfuktäng, medan det saknas 
under tätt stående träd. I hagens västra del dominerar bredbladiga gräs såsom ängskavle och hundäxing. 
I lövdungarna är fältskiktet bitvis kraftigt uttunnat. Torra marker präglas av en örtfattig 
fårsvingeltorräng. I hagens sydvästra del har långvarigt bete bildat kraftiga tuvor med blodrot och ljung. 
Här finns också ett fuktstråk med knapptåg. I hagens övriga öppna delar återfinns vegetationstyperna 
stagghed och rödvengräshed.  
Högstammig bok och al samt sälg och yngre ask utgör trädskiktet i bäckravinen. I hagen växer i övrigt 
ung och gammal ek samt björk, bok, asp, rönn, hägg, tall och apel. Buskskiktet utgörs av hassel, rönn, 
en, slån, hagtorn, apel, och oxel.  
 
Flora  Blåsuga, ängsviol, kattfot, stagg, mandelblom, svinrot och slåttergubbe.  
 



Hävd   Hagen betas av får och hävden är måttlig till svag. Bäckravinens nordvästra del saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan   Hagens västra del visar svag gödselpåverkan och här finns även ett antal gropar 
efter grustäkt.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar samt rester efter kvarn eller dylikt.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen, 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 3.64. Klass 2. 
Landskapsskyddat enligt NVL § 19.  
Delvis inom område av riksintresse för naturvården (NO 19) och friluftsliv (FO 4).  
 
Dokumentation    Arvidsson, Lars : Vegetationsstudier kring Nordre älv. Länstyrelsen i Göteborg och 
Bohus län, Göteborg, 1975.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, värde för friluftsliv. 
 
 

Objekt nr 50 
Namn   Heden ; Harestad sn 
Naturtyp    Björkhage 
Koordinater    7B3d3B4J. 641840 / 126690 
Areal    2,4 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en lätt kuperad, nyligen gallrad björkhage strax  norr 
om Kornhall. Hagen gränsar i öst till en väg, i söder till åkermark och i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation   Den torra till friska marken hyser en rödvenhed och en blåbär-lingon-rished. 
Markant är det stora inslaget av kruståtel, vilket troligen beror på den tidigare beskogningen.  
Ett fuktigare parti längs vägen domineras av knapptåg. Trädskiktet utgörs av främst björk, 
men även enstaka tall och gran. Hagen hyser enstaka buskar av en och rönn. Täckningsgraden 
uppgår till ungefär 50 %.  
 
Flora  Jungfru Marie nycklar, stagg och tämligen gott om svinrot.  
 
Hävd   Området är måttligt hävdat och betas av får. 
 
Ingrepp och påverkan   Hagen är nyligen gallrad på björk och tall i syfte att gynna björken. 
Vid fältbesöket höll man på att gräva ner rör i hagens södra hörn.  
 
Dokumentation    Arvidsson, Lars : Vegetationsstudier kring Nordre älv. Länstyrelsen i 
Göteborg och Bohus län, Göteborg, 1975.  



 
Värdeklass  3  
 
 

Objekt nr 51 
Namn   Kanehall ; Ytterby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B3d3B8F. 641885 / 126650 
Areal    2,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i direkt anslutning till Kanehall gård och sträcker sig 
österut mellan två berg, längs en väg och en bäck upp till angränsande skogsmark. I norr finns 
en björkdunge och i sydväst tar åkrar vid. Berg går i dagen på några ställen.  
 
Vegetation   Den norra hälften av hagen är tydligt gödselpåverkad med en utarmad flora som 
följd. Den andra delen av hagen täcks dels av en torr rödvengräshed och dels en fuktäng med 
hundstarr och stagg som dominerande arter. Längs bäcken växer en högörtfuktäng. 
Trädskiktet utgörs av al, björk, asp och gran medan buskskiktet hyser en, björk, rönn, sälg och 
nypon.  
 
Flora  Blåsuga, granspira, slåttergubbe, grönvit nattviol och stagg.  
 
Hävd   Områdets sydvästra del hävdas väl av får medan resten är måttligt hävdat av nöt.  
 
Ingrepp och påverkan   Den norra delen av hagen visar tydlig gödselpåverkan. I hagens östra 
del har mindre slåtter och röjning utförts och här finns ett vedupplag och en jordhög.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet.  
 
 

Objekt nr 52 
Namn   Hillebol ; Ytterby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B3d4B3H. 641940 / 126680 
Areal    1,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en mindre hage i anslutning till Hillebols gård. 
Hagen gränsar  i öster, söder och norr  till lövskog och hyser en damm.  
 
Vegetation   Fältskiktet utgörs av en hårt betad gräshed av rödventyp. I de torra delarna växer 
mandelblom, gråfibbla och ljung medan fuktigare partier hyser stagg och röllika. Enbuskar 



bildar täta buskage med inslag av nypon och slån. I hagen växer huvudsakligen unga träd av 
björk, ek, tall, rönn och gran.  
 
Flora   Mandelblom, svinrot, slåttergubbe, grönvit nattviol, blåsuga och stagg.  
 
Hävd    Hagen betas av häst och är i välhävdad. Bland enbuskarna har en mindre röjning 
utförts.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet,  
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 53 
Namn   Klåverön ; Lycke sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, öppen hagmark 
Koordinater    7A4j3E4G. 642345 / 124960 
Areal    5,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger i en smal skalgrusförande sänka på sydvästra Klåverön. 
Betesmarken gränsar i öster till en havsvik, men i övrigt huvudsakligen till hällmarker.  
 
Vegetation   Områdets sluttande sidor domineras av en fårsvingeltorräng, medan dess flackare 
mitt hyser en fuktäng av gräs-lågstarrtyp med inslag av blåtåtel. I hagens nordöstra del 
återfinns en rödvenfriskäng. Stränderna är sandiga och hyser endast sparsamt med salttåg, 
hundstarr, krypven och gulkämpe. Längs områdets kanter växer träd av ek, asp, sälg, björk, 
rönn och apel samt buskar av nypon, slån, hagtorn, brakved, hassel och en.  
 
Flora   Vildlin, darrgräs, rödkämpe, stagg, harstarr, knägräs, prästkrage, bockrot, salttåg, 
krypven, gulkämpe, gullviva och  ängsskallra.  
 
Hävd   Området betas av får och hävden är huvudsakligen måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan    Områdets västra hälft har tidigare varit åkermark, men visar inga 
påtagliga spår av gödsling. I sydost har en omfattande skaljordstäckt bedrivits,  men 
vegetationen är tämligen återställd.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och en grund efter snäckskalskvarn.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.34. 
Klass 1.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 38.  



Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation   Ekberg, L. et al : Klåverön. Länstyrelsen Göteborgs och Bohus län, 
Göteborg, 1978 : 4.  
 
Värdeklass  2  
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden,  typrepresentativitet, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 54 
Namn   Klåverön ; Lycke sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, havsstrandäng 
Koordinater    7B5a0A0B. 642500 / 125020 
Areal    3,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger på Klåveröns norra spets och omfattar flera mindre strandängar 
och  mellanliggande hällmarker. Området omsluter och gränsar till ett flertal fritidshus.  
 
Vegetation   På hällmarkerna återfinns vegetationstyperna ljunghed, rödvengräshed och 
fårsvingeltorräng, men största ytan upptas av kala hällar. Strandpartierna domineras av salttåg, krypven, 
hundstarr, gulkämpe och gåsört, men hyser även älgört, rödsvingel och tuvtåtel. Området saknar träd 
men hyser enstaka buskar av en, nypon, rönn och slån.  
 
Flora   Stagg, harstarr, kattfot, knägräs, bockrot, stallört, gulkämpe, ängsskallra, höskallra, gåsört, 
salttåg, krypven, havssälting och revigt saltgräs.  
 
Hävd   Området betas av nöt och är måttligt hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan    Diverse mänskliga aktiviteter.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987. Inom objekt 3.34 . Klass 1.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3). 
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 38.  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation   Ekberg, L. et al : Klåverön. Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län, Göteborg, 1978 : 
4.  
 
Värdeklass  2 
 



Huvudkriterier    Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet,  nuvarande hävd, värde för 
friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 55 
Namn   Korsvik ; Lycke sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4a3A1C. 642315 / 125025 
Areal    2,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en smal dalgång nordväst om Korsviks gård på södra 
Klåverön. I öster löper hagen längs en väg och längst väster gränsar den till en havsvik. Dalen 
hyser åkermark i sydost men i övrigt kantas hagen av lövskog och hällmark.  
 
Vegetation   Stranden i nordväst är stenig och utan egentlig vegetation. Ovanför denna följer 
ett tuvigt parti med hundstarr, hirsstarr, darrgräs, rödven, stagg, ljung, blåbär, blodrot och 
blåtåtel. I hagens mitt återfinns en rödvenfriskäng med knägräs och stagg och längs vägen 
dominerar en rödvengräshed. Hagen kantas av träd av alm, ask, poppel, ek, asp, björk, rönn, 
apel, hägg och lind. Buskskiktet utgörs av slån, vide, björk, en, rönn, al, hassel, nypon, 
hagtorn och björnbär.  
 
Flora   Stagg, harstarr, knägräs, darrgräs, vildlin, prästkrage, ängsskallra, grå ögontröst och 
jungfrulin.  
 
Hävd   Hagen betas av får och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Hagens nordvästra del har delvis tidigare varit åker men visar ingen  
gödselpåverkan. Mittpartiet har gallrats och hyser en ris- och skrothög.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.34. 
Klass 1.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 38.  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation   Ekberg, L. et al : Klåverön. Länstyrelsen Göteborgs och Bohus län, 
Göteborg, 1978 : 4.  
 
Värdeklass  2 
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, värde 
för friluftslivet. 



 
 

Objekt nr 56 
Namn   Korsvik ; Lycke sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4a2A8C. 642280 / 125020 
Areal   15 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av kuperade hällmarker och ligger väster om Korsviks 
gård på södra Klåverön. Betesmarken gränsar i sitt östra hörn till åkermark och tomtmark, i 
nordost till en lövdunge, men i övrigt till hällmarker.  
 
Vegetation   Större delen av området består av hällmarker och vegetationen förekommer 
främst i sprickor och dalgångar. Här dominerar vegetationstyperna ljunghed, 
fårsvingeltorräng och rödvengräshed. I områdets östra del finns dock en mer 
sammanhängande vegetation och här återfinns tuvtåtelfuktäng, gräs-lågstarrfuktäng, 
rödvengräshed och fårsvingeltorräng. Området hyser enstaka träd av tall, ek, asp och rönn 
samt buskar av en, slån, nypon, rönn och tall.  
 
Flora   Stagg, harstarr, knägräs, darrgräs, vildlin, grå ögontröst, jungfrulin och kattfot.  
 
Hävd   Området betas av får och är måttligt hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett ängsparti nära Korsvik visar spår efter uppodling.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.34. 
Klass 1.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 38.  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation   Ekberg, L. et al : Klåverön. Länstyrelsen Göteborgs och Bohus län, 
Göteborg, 1978 : 4.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, värde för friluftslivet. 
 
 

 
 



Objekt nr 57 
Namn   Korsvik ; Lycke sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, havsstrandäng 
Koordinater    7B4a3B0A. 642305 / 125105 
Areal   5,5 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en hage med en bergig udde och ligger på sydöstra Klåverön 
strax öster om Korsviks gård. Hagen gränsar i norr till hällmark och i väster till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Udden består huvudsakligen av kala hällar. Vegetationen inskränker sig här till ljung, 
fårsvingel och rödven som växer i skrevorna. I områdets norra del och i ett dalstråk i sydost återfinns 
vegetations- typerna fårsvingeltorräng och rödvenfriskäng med stort inslag av rödkämpe. Stranden 
domineras av krypven, salttåg, hundstarr, gåsört och gulkämpe. Hagen saknar träd men hyser buskar av 
en, björk, apel, nypon, hagtorn, slån och rönn.  
 
Flora    Bockrot, stagg, harstarr, darrgräs, vildlin, salttåg, krypven, gulkämpe, gåsört, prästkrage, 
ängsskallra, slåttergubbe, vanlig ögontröst, jungfrulin och rikligt med rödkämpe.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är huvudsakligen välhävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987. Inom objekt 3.34. Klass 1.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 38.  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation   Ekberg, L. et al : Klåverön. Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län, Göteborg, 1978 : 
4.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, 
nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.  
 
 

Objekt nr 58 
Namn   Korsvik ; Lycke sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4a3A4J. 642345 / 125090 
Areal    7,9 ha  
 



Allmän beskrivning   Hagmarken ligger på östra Klåverön mellan två dalstråk strax norr om 
Korsviks gård. Området gränsar i norr till jordbruksmark, men i övrigt till hällmarker.  
 
Vegetation   Merparten av området domineras av en ljunghed med inslag av blåbär, kruståtel 
och fårsvingel. I områdets nordvästra och nordöstra hörn återfinns flackare marker med 
rödvenfriskäng och fårsvingeltorräng. Här finns även områdets träd av alm, ask, ek, asp, oxel 
och björk. Buskskiktet utgörs av en, slån, nypon, björk, rönn och apel.  
 
Flora   Stagg, harstarr, knägräs, darrgräs, vildlin, bockrot, ängsskallra, slåttergubbe, blåsuga, 
grå ögontröst och kattfot.  
 
Hävd   Området betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdat.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar med grindar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.34. 
Klass 1.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 38.  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation   Ekberg, L. et al : Klåverön. Länstyrelsen Göteborgs och Bohus län, 
Göteborg, 1978 : 4.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 59 
Namn   Klåverön ; Lycke sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, öppen hagmark 
Koordinater    7B4a3B6D. 642370 / 125135 
Areal    3,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger på östra Klåverön och utgörs av en flack sydostsluttning och 
anslutande havsstrandäng. Hagen gränsar i sydväst till betesmark, i nordväst till barrskog och i övrigt 
till hällmarker.  
 
Vegetation   Sluttningen domineras av vegetationstypen tuvtåtelfuktäng, medan de flacka markerna 
hyser rödvenfriskäng. strandängen hyser salttåg, krypven, hundstarr och gulkämpe samt stora partier 



dominerade av revigt saltgräs. Hagens nordvästra del hyser träd av ek, al, asp, björk, rönn, sälg, gran, 
tall, apel och alm samt buskar av en, nypon, slån, björnbär och vide.  
 
Flora   Stagg, harstarr, knägräs, darrgräs, bockrot, jungfrulin, kärrsälting, salttåg, gulkämpe, krypven, 
blåsklöver, stallört och strandrödtoppa.  
 
Hävd   Området betas av får och är väl till måttligt hävdat. Hagens nordvästra del är nyligen röjd från 
lövträd.  
 
Ingrepp och påverkan    Stora delar av området har tidigare varit åker.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och en stenåldersboplats.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987. Inom objekt 3.34. Klass 1.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 38.  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation   Ekberg, L. et al : Klåverön. Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län, Göteborg, 1978 : 
4.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
nuvarande hävd, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 60 
Namn   Koholmen ; Marstrand 
Naturtyp    Havsstrandäng, annan öppen utmark 
Koordinater    7B4a4C6A. 642465 / 125200 
Areal   14 ha  
 
Allmän beskrivning   Koholmen ligger sydost om Marstrand, väl skyddad mellan Klåverön och Koön. 
Holmen utgörs huvudsakligen av en höjdrygg och här går mycket berg i dagen.  
 
Vegetation   På hällmarkerna härskar ljungheden. På de mer låglänta, delvis kalkförande markerna 
återfinns vegetationstyperna fårsvingeltorräng, rödvenfriskäng och tuvtåtelfuktäng. Stränderna hyser 
salttåg, gulkämpe, hundstarr, krypven, rödsvingel och enstaka marrisp, men domineras fläckvis av 
revigt saltgräs. Havssäv bildar ställvis stora ruggar. Koholmen hyser ett flertal träd av rönn samt 
enstaka gran, hagtorn, ask och björk. Buskskiktet utgörs av hagtorn, en, slån, getapel, nypon, berberis, 
björk, vinbär och björnbär.  
 



Flora    Darrgräs, gullviva, vildlin, backnejlika, prästkrage, bockrot, rödkämpe, höskallra, havssälting, 
kärrsälting, gulkämpe, salttåg, krypven, revigt saltgräs, blåsklöver och saltnarv.  
 
Hävd   Saknas.  
 
Ingrepp och påverkan    På holmens sydvästra strand ligger sprängsten från Albrekts sund.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987. Inom objekt 3.31. Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Landskapsskyddat enligt NVL § 19.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
ingrepp-påverkan, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 61 
Namn   Halsholmen ; Marstrand 
Naturtyp    Havsstrandäng, annan öppen utmark 
Koordinater    7B4a4C6F. 642470 / 125270 
Areal    27 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av Halsholmen och Kvillemansholmen och  ligger 
mellan Klåverön och Koön sydost om Marstrand. Holmarna ligger utsträckta i nordost-
sydvästlig riktning och hyser mycket berg i dagen.  
 
Vegetation   Hällmarkerna domineras av vegetationtyperna ljunghed, fårsvingeltorräng och 
rödvengräshed. Ett flertal dalstråk och sänkor i nordost hyser fårsvingeltorräng, 
rödvenfriskäng och tuvtåteläng. Här finns även flera strandpartier med salttåg, hundstarr, 
krypven och gulkämpe. Havssäv återfinns längs de mer skyddade stränderna i norr. Holmarna 
hyser unga träd av tall, rönn, apel, ek, sälg och björk, varav de bägge senare bildar en tät 
dunge i nordost. Buskskiktet utgörs av en, björk, rönn, nypon, slån, vide, björnbär, hagtorn 
och ek.  
 
Flora   Stagg, harstarr, knägräs, gullviva, darrgräs, bockrot, vildlin, knutnarv, saltnarv, salttåg, 
krypven, gulkämpe, vanlig ögontröst, prästkrage, kustarun, blåsklöver, havssälting, 
kärrsälting och slåttergubbe.  
 
Hävd   Holmarna betas av får och häst och är svagt till måttligt hävdade.  
 



Ingrepp och påverkan    Små avsnitt av de flacka partierna i nordost visar spår efter 
uppodling.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.31. 
Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Landskapsskyddat enligt NVL § 19.     
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
ålderdomligt jordbrukslandskap, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 62 
Namn   Kråkerön ; Lycke sn 
Naturtyp    Annan öppen utmark 
Koordinater    7B4b4A3D. 642435 / 125530 
Areal    2,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av den flacka nordvästra delen av Brattholmen; en 
holme som till viss del består av den för regionen ovanliga bergarten diorit. Diorit är en 
grönsten och gynnar uppkomsten av en rik flora.  
 
Vegetation    Marken är torr till fuktig. En stor del av området präglas av höga växter som 
hallon, älgört och bladvass. Resten av området domineras av gräs som kruståtel, knylhavre, 
myskgräs, blåtåtel och vårbrodd.  
På torra partier finns även ett visst inslag av ljung. Området saknar träd men hyser buskar av 
rönn och brakved.  
 
Flora    Darrgräs, stagg och vildlin.  
 
Hävd   Området betas av får men på grund av flera års utebliven hävd klassas hävden som 
svag.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.39. 
Klass 2.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 18) och friluftslivet (FO 3).    
 
Värdeklass  3 



 
 

Objekt nr 63 
Namn   Kråkerön ; Lycke sn  
Naturtyp    Havsstrandäng, öppen hagmark 
Koordinater    7B4b3A3I. 642330 / 125580 
Areal    13 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger på de östra, flacka delarna av Kråkerön och vetter mot 
Kråkerö sund. I väster gränsar området till skog och tomtmark och i norr till gammal 
åkermark. I området ingår även en gård och några äldre åkrar.  
 
Vegetation   Landstranden hyser salttåg,  krypven, gåsört, hundstarr och rödsvingel, där den 
senare ställvis dominerar kraftigt. På andra strandpartier utövar plattstarr, bladvass respektive 
havssäv liknande kraftig dominans. Hällmarkerna kantas av en fårsvingeltorräng medan 
rödvenängar täcker friskare jordar. Tidigare uppodlade partier domineras av ängskavle och 
gulvial. Träd av sälg, björk, asp, rönn och apel samt buskar av slån, nypon, björk, björnbär, 
rönn och en finner man främst i områdets västra delar.  
 
Flora   Jungfrulin, svinrot, darrgräs, höskallra, ängsskallra, kattfot, blåsuga, prästkrage, 
strandrödtoppa, havssälting, gulkämpe, salttåg, krypven och gåsört.  
 
Hävd   Området saknar hävd men är fortfarande i gott skick och saknar slyuppslag.  
 
Ingrepp och påverkan   Små äldre åkrar visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.39. 
Klass 2.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 18) och friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  2  
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftsliv. 
 
 

Objekt nr 64 
Namn   Bremnäs, Tofta ; Lycke sn 
Naturtyp    Havsstrandäng 
Koordinater    7B4b3B5D. 642360 / 125640 



Areal    5,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en dryg kilometer lång havsstrandremsa och ligger 
strax nordväst om Tofta herrgård. Stranden vetter mot nordväst och gränsar huvudsakligen till 
berg. Området avgränsas i söder av en småbåtsbrygga och i norr av Näsets gård.  
 
Vegetation   Hällmarkerna kantas flerstädes av vegetationstyperna ljunghed och 
fårsvingeltorräng. I övrigt domineras området av landstrandens vegetation med salttåg, 
krypven, hundstarr, vitklöver och rödsvingel. Områdets träd av ek, sälg, apel, björk och tall 
liksom buskar av en, nypon och björk växer huvudsakligen i  kanten mot hällmarkerna.  
 
Flora   Havssälting, gulkämpe, stallört, blåsklöver, gåsört och höskallra.  
 
Hävd   Stranden betas av nöt och är välhävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 
3.40A. Klass 1.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 18) och friluftslivet (FO 3).  
Naturreservat enligt NVL § 7 .    
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier    Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, skönhet, värde för friluftsliv. 
 
 

Objekt nr 65 
Namn   Tofta ; Lycke sn 
Naturtyp    Björkhage, öppen hagmark 
Koordinater    7B4b3B2H. 642330 / 125675 
Areal    2,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs i öster av en flack öppen hage och i väster av en mer trädbärande 
del med berg i dagen. Hagen ligger strax nordväst om Tofta herrgård och gränsar huvudsakligen till 
lövskog. Genom hagen går en mindre grusväg.  
 
Vegetation   Väster om vägen återfinns en gräs-lågstarrfuktäng, medan de torra backarna öster om 
vägen hyser en fårsvingeltorräng. Hagens öppna, flacka del är en hårt betad rödvenäng som längst i norr 
övergår i en högörtsfuktäng. Hagen hyser i dess västra del mestadels unga träd av ek, ask, björk, sälg, 
rönn, tall, al och apel, medan en dunge med yngre björk återfinns i norr. Buskskiktet utgörs av ek, en, 
slån, hagtorn, brakved, björk, nypon och al.  
 



Flora   Ängsskallra, stagg, kattfot, slåtterfibbla, jungfru Marie nycklar, svinrot, jungfrulin, stallört och 
kärrsälting.  
 
Hävd   Väster om vägen saknas hävd. I övrigt håller häst hagen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Hagens östra hälft har troligen varit åker och visar svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.41. Klass Klass 3.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, nuvarande hävd, värde för friluftslivet.  
 
 

Objekt nr 66 
Namn   Tofta ; Lycke sn 
Naturtyp   Ekhage  
Koordinater    7B4b2B6I. 642265 / 125685 
Areal    2,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en kulle strax söder om Tofta herrgård. Hagen gränsar i 
norr och väster till  lövskog och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Fältskiktet domineras helt av högvuxen lundgröe och ängsgröe. Hagen saknar 
buskar, men hyser ett nästan heltäckande trädskikt bestående av främst ek, men även ask, 
lönn, tysklönn, björk, alm, körsbär, bok och rönn.   
 
Hävd   Hagen är svagt till måttigt hävdad av häst.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.41. 
Klass 3.  
Remissupplaga, Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt  24.  
 
Värdeklass  3 
 
 

 
 
 



Objekt nr 67 
Namn   Tofta ; Lycke sn 
Naturtyp    Havsstrandäng 
Koordinater    7B4b1A9D. 642190 / 125540 
Areal    3,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av hällmarkerna och de flacka strandängarna som omger en liten, 
grund vik på Toftahalvöns nordvästra sida. Området gränsar i sydost till jordbruksmark och i övrigt till 
hällmarker och hav.  
 
Vegetation   Landstranden domineras av krypven, hundstarr, salttåg, rödsvingel och gulkämpe. Ett 
annat  parti hyser en fuktäng med dominans av hund-, hirs-, grus- och slankstarr. Längst i sydväst finns 
en mindre rödvenfriskäng och i öster är en tuvtåteläng utbildad. De torra markerna täcks omväxlande av 
fårsvingeltorräng och ljunghed. I områdets östra kant finns enstaka björk, ek och apel samt en hårt 
ansatt tallskog. Buskskiktet utgörs av brakved, björk, apel, nypon, björnbär, slån, syren och pors.  
 
Flora  Stor blåklocka, svinrot, havssälting, kärrsälting, jungfru Marie nycklar, kattfot, gullviva, 
jungfrulin och tämligen rikligt med darrgräs.  
 
Hävd   Området betas av nöt och är väl till måttligt hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan   I områdets östra kant har tall avverkats.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar samt i sydväst en husgrund och ett äldre 
åkersystem.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen, 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.40A. Klass 1.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Remissupplaga, Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 5.  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Värdeklass 2 
 
Huvudkriterier    Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd , värde för friluftsliv. 
 
 

Objekt nr 68 
Namn   Tofta ; Lycke sn 
Naturtyp    Blandlövhage, öppen hagmark 
Koordinater    7B4b1B9B. 642195 / 125615 
Areal    2,0 ha  
 



Allmän beskrivning   Området utgörs av en småkuperad, delvis öppen hage belägen strax 
söder om Tofta herrgård i en sluttning ner mot Myggstavikens strand. Hagen är öppen mot 
stranden men gränsar till i övrigt till skog. I hagen finns en parkeringsplats och en grusväg till 
denna.  
 
Vegetation   De öppna delarna av hagen täcks av vegetationstypen  rödvenfriskäng dominerad 
av rödsvingel, medan en tuvtåtelfuktäng tar över i skuggigare lägen. Några fuktigare sänkor i 
sydväst hyser flaskstarr, hundstarr, trindstarr, knapptåg och vitmossor. I områdets kanter finns 
ljunghed. Trädskiktet utgörs av björk, tall, apel och delvis vidkronig ek. Buskskiktet utgörs av 
en, nypon, ek, björnbär och rikligt med smått björksly.  
 
Flora   Jungfru Marie nycklar, svinrot, kattfot, stagg och blåsuga.  
 
Hävd   Hagen är svagt hävdad av nötbete.  
 
Ingrepp och påverkan   Hälften av hagen uppvisar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 
3.40A. Klass 1.  
Remissupplaga, Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 5.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, värde 
för friluftsliv. 
 
 
Objekt nr 69 
Namn   Tofta ; Lycke sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4b2B0I. 642210 / 125690 
Areal    35 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av ett stort, flackt, invallat betesområde strax söder om 
Tofta herrgård. Området gränsar i väster till skogsmark, i norr och öster till jordbruksmark 
och i söder till Myggstaviken med halvön Hjälm.  
 
Vegetation   En liten berghäll omges av en torräng av fårsvingeltyp. Övriga friska till fuktiga 
marker hyser växter som revsmörblomma, kärrkavle, havssälting, plattstarr, blankstarr, 



tuvtåtel, ängskavle och rödsvingel, ställvis med kraftig dominans av de enskilda arterna. Träd 
och buskar saknas helt.  
 
Flora   Kattfot, havssälting, gåsört, bockrot och stallört.  
 
Hävd   Området betas av nöt och hävden är måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan   Området är invallat, dikat och försett med en pumpstation.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.41. 
Klass 3.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 70 
Namn   Tofta ; Lycke sn 
Naturtyp    Ekhage 
Koordinater    7B4b1A8G. 642185 / 125665 
Areal    1,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en nordsluttning på halvön Hjälm strax söder om Tofta 
herrgård. Söder om området tätnar skogen och norr om hagen öppnar sig betesmark.  
 
Vegetation   Förutom ett mindre parti med tuvtåtelfuktäng domineras fältskiktet av gräs som 
ängssvingel, ängsgröe och hundäxing, samt örter som ängssyra, hundloka och rödblära. 
Medelgrov ek och lind dominerar trädskiktet som även hyser poppel, asp och rönn. Hagen 
hyser buskar av kaprifol, nypon, en, apel och björnbär. Täckningsgraden är ungefär 75 
procent.  
 
Flora   Blåsuga och svinrot.  
 
Hävd   Hagen är svagt hävdad av nötbete.  
 
Ingrepp och påverkan   En mindre gallring har utförts i nordost.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.41. 
Klass 3.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  3 
 
 

 



Objekt nr 71 
Namn   Sjöhåla ; Torsby sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, öppen hagmark 
Koordinater    7B4b1C5A. 642150 / 125700 
Areal   10 ha  
 
Allmän beskrivning   Området omfattar hela den innersta låglänta delen av Myggstavikens 
östra gren. Centralt beläget finns dock en mindre bergsrygg. Området gränsar i norr till en 
vall och i övrigt till bergsområden med en viss fritidsbebyggelse.  
 
Vegetation    De flacka ytorna domineras längst ner av salttåg, krypven, hundstarr och 
rödsvingel  medan en tuvtåtelfuktäng tar vid lite högre upp. Längst i norr och söder saknas 
hävd och här växer strandkvanne, älgört och kvickrot. Längs stranden finns några små partier 
med havssäv. Torrare mark täcks av en gräshed med stagg, fårsvingel och kullar av ljung.  
Träd saknas helt men området hyser enstaka buskar av nypon, en, slån, hagtorn och i norr 
även sälg.  
 
Flora  Svinrot, kattfot, stagg, salttåg, krypven, gåsört, darrgräs och ställvis rikligt med jungfru 
Marie nycklar respektive havssälting.  
 
Hävd   Området betas till största delen av nöt och här är hävden god till måttlig.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar 
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Objekt nr 3.41. 
Klass 3.  
Inom område för riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
ingrepp-påverkan, skönhet, värde för friluftsliv. 
 
 

Objekt nr 72 
Namn   Sjöhåla ; Torsby sn 
Naturtyp   Öppen hagmark  
Koordinater   7B4b1C1J. 642120 / 125795 
Areal    5,2 ha  
 



Allmän beskrivning   Objektet omfattar fyra mindre områden där två ligger mellan åkermark 
och skogsmark och två utgör större åkerholmar. Objektet gränsar i söder och väster till skog 
och i norr och öster till åkermark.  
 
Vegetation   Friskare mark domineras av vegetationstyperna rödvenäng och tuvtåteläng, 
ställvis med inslag av fuktäng av gräs-lågstarrtyp. Hällmarkerna domineras av ljunghed och 
gräshed med inslag av blåbär. Objektet hyser enstaka träd av asp, björk och sälg samt en 
dunge med apel, körsbär, ask och alm. I buskskiktet återfinns en, slån, rönn, nypon, asp, björk 
och vinbär.  
 
Flora  Nattviol, jungfru Marie nycklar, mandelblom, stagg, kattfot, stallört, prästkrage, 
blåsuga och ställvis rikligt med slåttergubbe, slåtterfibbla och svinrot.  
 
Hävd   De två nordliga områdena saknar hävd medan de andra betas av nöt. Här är hävden 
god till måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan   En svag gödselpåverkan märks på några flacka partier.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 73 
Namn   Åkerhög, Tofta ; Torsby sn  
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater   7B4b0C3I. 642035 / 125785 
Areal    4,6 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en kuperad beteshage med mycket berg i dagen. 
Hagen ligger mellan två gårdar och gränsar i övrigt till berg och jordbruksmark.  
 
Vegetation   På hällmarken växer ljung, kruståtel, blåbär och odon. Friskare marker hyser 
rödvengräshed och rödvenfriskäng. Mindre partier är gödslade med en mycket trivial 
gräsflora som följd. I anslutning till gårdarna finns gammal ask och alm medan resten av 
hagen hyser yngre björk, rönn, apel och sälg. I buskskiktet finns björk, rönn, nypon, apel och 
en, varav den senare bildar täta bestånd i sydväst.  
 
Flora  Svinrot, slåttergubbe, stagg, kattfot, jungfrulin och ängsskallra.  
 
Hävd   Området betas till största delen av nöt, men hävden är blott svag till måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan   Små partier mot gården i norr visar tydlig gödselpåverkan.  



 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar 
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan.  
 
 

Objekt nr 74 
Namn   Hållsunga ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater   7B4b0E5C. 642060 / 125925 
Areal   7,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger intill landsvägen och utgörs av två större bergskullar 
och anslutande flacka marker. De senare har delvis varit uppodlade. Hagen gränsar i sydost 
till skog, i väster till gårdsbebyggelse, men i övrigt till åkermark. I sydost finns en liten 
damm.  
 
Vegetation   Bergskullarna har gott om kala hällar och här växer främst ljung, kruståtel och 
fårsvingel. En fuktig slänt i söder täcks av en ljunghed med inslag av odon och blåbär. Denna 
övergår i en fuktäng av gräs-lågstarrtyp. Större flacka ytor domineras av en tuvtåtelfuktäng, 
medan friskare och torrare marker hyser vegetationstyperna rödvenfriskäng respektive 
fårsvingeltorräng. I områdets kanter återfinns träd av sälg, björk, tall, rönn, ek och asp, medan 
buskar av en, rönn, nypon, björnbär, apel, sälg och tall växer mer spritt över kullarna.  
 
Flora   Mandelblom, nattviol, darrgräs, stagg och prästkrage.  
 
Hävd   Området betas av nöt och hävden är måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan   De flacka jordarna har delvis varit uppodlade och här syns en svag 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 



 

Objekt nr 75 
Namn   Bremnäs ; Lycke sn 
Naturtyp    Kärr, buskrik utmark 
Koordinater    7B4b2D7H. 642270 / 125880 
Areal    5,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av ett i öst-västlig riktnig utsträckt gammalt slåtterkärr 
och angränsande  betesmark. Området ligger i en dal och gränsar överallt till skogsmark. 
Längs kärrets norra och östra kant går en väg och här framträder de skaljordar som ger 
området dess rika flora.  
 
Vegetation   Kärret uppvisar få eller inga vattenspeglar utan täcks helt av vegetationstypen 
öppet fastmattekärr. Dess östra hälft är dock stadd i igenväxning och här är inslaget av 
bladvass, blåsäv och viden stort. Kärret kantas av en örtrik fuktäng av gräs-lågstarrtyp, 
friskare mark domineras av rödvenäng, medan torrare mark hyser en fårsvingeltorräng. I de 
olika vegetationstyperna återfinns de kalkgynnade växterna hästsvans, slankstarr, gullviva 
respektive grusstarr.  
Området kantas av träd av björk, tall, gran, sälg och rönn, samt buskar av framför allt en och 
viden, men även nypon, björk och rönn.  
 
Flora  Slåttergubbe, jungfrulin, stagg, gullviva, blåsuga, kattfot samt rikligt med jungfru 
Marie nycklar och darrgräs.  
 
Hävd   Området har betats tills nyligen men är nu statt i igenväxning.  
 
Värdeklass  2  
 
Huvudkriterier   Område med hotad naturtyp, område som med intensifierad hävd utgör ett 
gott exempel på naturlig fodermark.  
 
Stödkriterier    Typrepresentativitet, kontinuitet, raritet, ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 76 
Namn  Skårpedal ; Lycke sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4b4D6B. 642460 / 125815 
Areal    1,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en sydvästsluttning med mycket berg i dagen intill vägen 
strax norr om Lycke. Området gränsar i norr till skog och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   De friska jordarna hyser en ängsvegetation med rödsvingel, rödven, luddhavre 
och humleblomster. Torrare marker täcks av en gräshed som domineras av kruståtel, men 
med ett visst inslag av stagg, ljung och blåbär. Vissa partier i norr hyser en ren ljunghed. 



Träden står huvudsakligen i den norra kanten och är gran, björk, rönn, bok, ek och al. Mer 
jämnt spritt i hagen finns buskar av nypon, sälg, björnbär, en, rönn, björk, getapel och apel.  
 
Flora   Stagg, jungfrulin, kattfot, brudbröd och bockrot.  
 
Hävd   Saknas.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 77 
Namn   Ryr ; Lycke sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, ekhage 
Koordinater   7B4b3E3E. 642330 / 125940 
Areal   2,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en öppen beteshage och en bågformad ekhage vid 
Lundebergets fot. Hagen hyser mycket berg i dagen och marken är övervägande torr till frisk. Intill 
gården finns en mindre damm. 
 
Vegetation   De torra markerna domineras av rödven, fårsvingel och tuvtåtel samt en torr stagghed. De 
friskare partierna i väster domineras av en friskäng av rödventyp, i skuggiga lägen med ett stort inslag 
av ris. I hagens norra och västra kanter växer tämligen stora träd av ek, rönn, tall, björk, ask och bok 
samt sälg och apel. Hagen hyser även buskar av en, rönn, nypon, björnbär, hagtorn, slån och gran. 
 
Flora  Harstarr, svinrot och rikligt med stagg. 
 
Hävd   Hagen är välhävdad av nötbete. 
 
Ingrepp och påverkan   Invid dammen syns en tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar samt spår av äldre åkersystem.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen, 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.60. Klass 2.  
   
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr 78 
Namn   Ryr ; Lycke sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4c2A8B. 642290 / 126010 
Areal    2,0 ha  



 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en smal och flack öppen hagmark omgiven av skog. 
Hagen ligger på ett bergsområde ovanför övrig jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen täcks till största delen av vegetationstypen rödvenfriskäng. Ett centralt 
avsnitt domineras dock av en frisk gräs-lågstarräng och hagen hyser även partier med blåbär 
och odon. Längs hagens kanter växer träd av apel, fågelbär, ask, alm, ek, gran, rönn, sälg, 
bok, al och björk samt buskar av en, slån, nypon, olvon, gran, ask, al och björk.  
 
Flora  Stagg, prästkrage, jungfrulin, blåsuga, granspira, harstarr, darrgräs och ställvis mycket 
rikligt med jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd   Den östra delen av hagen betas hårt av får. Resten av hagen hävdas svagt till måttligt 
av häst och här finns ett visst slyuppslag.  
 
Ingrepp och påverkan   I hagens östra del har ett mindre avsnitt troligen varit åker. Här har 
också utförts röjning och risbränning.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar och en husgrund.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen, Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund 1987. Inom objekt 3.60. 
Klass 2.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet,  
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 79 
Namn   Torsby prästgård ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4c0A1G. 642015 / 126065 
Areal    1,4 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen utgörs av en långsträckt sydvästsluttning strax väster om Torsby  kyrka. 
Hagen gränsar i norr till en grusväg och skogsmark, i öster till berg och i väster till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Merparten av hagen täcks av en rödvenfriskhed. I hagens sydöstra kant växer dock blåbär, 
lingon, ljung och kruståtel och i dess södra hörn dominerar hundstarr, hirsstarr och blekstarr med inslag 
av älgört. Hagen hyser enstaka träd av ek, ask, sälg, poppel, rönn och apel samt en hel del buskar av en, 
slån, brakved, nypon, apel, ek och sälg.  
 



Flora  Darrgräs, jungfru Marie nycklar, ängsskallra, blåsuga, stagg, svinrot, harstarr och bitvis rikligt 
med jungfrulin.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är måttligt till svagt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan   En buskröjning har utförts. I hagen finns ett virkesupplag.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgård.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet,  
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 80 
Namn   Lefstad ; Torby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4c0C0B. 642005 / 126215 
Areal    1,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en mindre kulle med berg i dagen omedelbart öster om en gård 
strax utanför Kärna. Hagens östra kant utgörs av tidigare åkermark. Undantaget gården gränsar hagen 
överallt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   De äldre åkerpartierna uppvisar låg artdiversitet och hyser främst ängskavle, ängssvingel, 
ängssyra och tuvtåtel. Resten av hagen täcks av en rödvenfriskhed med gräsdominans samt fårsvingel 
och bergssyra kring hällarna. Träd saknas helt men buskar av rönn, tall och framför allt en finns i 
hagen.  
 
Flora  Slåttergubbe, slåtterfibbla, kattfot, mandelblom, stagg och rikligt med svinrot.  
 
Hävd   Hagen är svagt hävdad genom fårbete.  
 
Ingrepp och påverkan   Äldre åkermark i öster visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet,  
ingrepp-påverkan. 
 



 

Objekt nr 81 
Namn   Hallbjörtorp ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4c0C1F. 642020 / 126250 
Areal    0,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen utgörs av en mindre kulle med berg i dagen och ligger 
omedelbart norr om en gård strax utanför Kärna. Undantaget gården gränsar hagen överallt 
till åkermark. I hagen finns en liten damm.  
 
Vegetation   Förutom en liten kant med tydligt gödselpåverkad äng täcks hagen av en 
rödvenfriskäng med mycket rödsvingel. Träd saknas helt men hagen hyser buskar av rönn, 
nypon, asp och framför allt en.  
 
Flora   Kattfot, slåtterfibbla, stagg, jungfrulin och mandelblom.  
 
Hävd   Hårt bete av häst håller hagen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan   Ett litet parti i väster visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 82 
Namn   Hallbjörtorp ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4c0C2H. 642030 / 126280 
Areal    1,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger mellan två gårdar på en mindre kulle med berg i dagen. 
Hagen omges av åkermark och hyser två mindre dammar.  
 
Vegetation   Kring hällarna dominerar kruståtel en torr gräshed. Flacka partier hyser 
tuvtåteläng med plattstarr och ängssyra, medan resten av marken täcks av en rödvenfriskäng. 
Träd och buskar saknas helt, så när som på en liten björk.  
 
Flora   Svinrot, nattviol och stagg.  
 
Hävd   Saknas.  
 
Ingrepp och påverkan   Små flacka partier visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Värdeklass  3 
 
 



Objekt nr 83 
Namn   Hallbjörtorp ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4c0D5A. 642055 / 126305 
Areal    3,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en fuktig betesmark och delar av  angränsande 
hällmarker. Hagen ligger som en kil mellan två bergsryggar och endast dess två västra hörn 
gränsar till öppen jordbruksmark.  
 
Vegetation   Den flacka marken domineras av vegetationstyperna högörtsfuktäng och gräs-
lågstarrfuktäng. Bland hällarna och på betestuvorna dominerar ljung. Stora mängder  relativt 
unga träd av björk, tall, sälg och rönn samt buskar av en, björk, rönn och ek gör att 
täckningsgraden uppgår till mellan 25 och 50 procent.  
 
Flora  Nattviol, grönvit nattviol, jungfru Marie nycklar, darrgräs, kattfot, svinrot, slåttergubbe 
och stagg.  
 
Hävd   Saknas.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 84 
Namn   Staby ; Torsby sn  
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4c1D1A. 642120 / 126310 
Areal    13 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagmarken ligger strax öster om Kärna och utgörs av ett mjukt kuperat 
område med lite berg i dagen. Delar av områdets flacka marker har varit uppodlade.  
 
Vegetation   De flacka markerna domineras till största delen av vegetationstypen tuvtåteläng. 
Undantaget ugörs av en fuktig slänt i sydost dominerad av hundstarr, stjärnstarr, harstarr och 
kråkklöver. Kullarna hyser en rödvengräshed som mot hällarna övergår i en fårsvingeltorräng. 
Små partier i hagens kanter hyser träd av björk, rönn, tall, gran, sälg och ek. Buskskiktet 
utgörs huvudsakligen av en, men även nypon, gran och hassel ingår.  
 
Flora  Svinrot, stagg, kattfot, jungfru Marie nycklar, darrgräs och mandelblom.  
 
Hävd   Hela hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan   En tredjedel av området har varit uppodlat och visar en svag 
gödselpåverkan.  



 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Inom området finns en hög, ett gravfält och flera 
stensättningar från järnåldern, en stenåldersboplats, äldre åkersystem samt stengärdesgårdar.   
 
Befintliga planer och skydd  Remissupplaga, Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs 
kommun. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt nr 4.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, storlek, mångformighet, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet,  nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 85 
Namn   Staby ;Torsby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4c1D7G. 642170 / 126365 
Areal    4,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av ett par hagar belägna på ostsidan av kullen invid Staby. I 
väster gränsar hagarna till bebyggelse och i övrigt till åkermark. Mindre partier i söder har varit åker.  
 
Vegetation   Stora delar av den södra hagen har gödslats och artdiversiteten är därför låg. Här finns 
dock partier med rödvenfriskäng respektive tuvtåteläng. Den norra hagen domineras av en rished av 
blåbär- lingontyp, men hyser även tuvtåteläng. Trädskiktet utgörs av ask, alm, björk, tall, gran, rönn och 
apel och buskskiktet av en, nypon, slån och rönn. Den norra hagen hyser betydligt mer träd och buskar 
än den södra och är ställvis helt sluten.  
 
Flora  Slåttergubbe, prästkrage, svinrot, ängsskallra och stagg.  
 
Hävd   Den södra hagen betas av nöt och är välhävdad. Den norra hagen är svagt hävdad, men bearbetas 
av får.  
 
Ingrepp och påverkan   Den södra hagen visar  till stor del tydlig gödselpåverkan och här finns även en 
mindre mängd schaktmassor upplagda.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. 
Inom objekt nr 4.  
 
Värdeklass  3 
 
 



Objekt nr 86 
Namn   Dotorp, Staby ; Torsby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, betad skog 
Koordinater    7B4c0D9F. 642095 / 126360 
Areal    6,6 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs i väster av en öppen hage och i övrigt av ett större 
skogsområde. Området gränsar i väster till ung granskog, i norr till jordbruksmark och i övrigt 
till skogsmark.   
 
Vegetation   Halva den öppna hagen täcks av en tuvtåteläng och halva av en rödvenfriskhed. I 
skogen och dess kanter växer kruståtel, ekorrbär och blåbär. Mogen gran dominerar 
trädskiktet, men mot hagen växer även björk, tall och ek. Området hyser även buskar av gran, 
tall, björk och en.  
 
Flora  Slåttergubbe, grönvit nattviol, blåsuga, prästkrage, stagg och ställvis rikligt med 
jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd   Området betas av nöt och är välhävdat. Hagen är röjd på ung tall.  
 
Ingrepp och påverkan   En liten del av hagen har varit åker.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Stengärdesgårdar samt flera stensättningar från 
järnåldern.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs 
kommun, 1987. Inom objekt nr 4.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 87 
Namn   Dotorp ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4c0D7I. 642080 / 126385 
Areal    2,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i den östra kanten av ett bergsområde och består 
omväxlande av gräsbevuxna slänter och berg i dagen. Hagen gränsar i norr och väster till 
skog och i övrigt till åker.  
 



Vegetation   Hagen hyser ett flertal vegetationstyper. Längst ner i öster återfinns en fuktäng 
med tuvtåtel respektive låga starrarter som dominanter. Vidare finner man en rödvenfriskäng, 
en tuvig rödvenhed och en rished med odon, blåbär och ljung. I hagen växer träd av tall, gran, 
björk, rönn, ek, sälg, ask, al, apel och asp samt buskar av en, björk, al, rönn, tall, sälg, nypon 
och slån.  
 
Flora  Grönvit nattviol, slåtterfibbla, stagg, svinrot, prästkrage, harstarr, ängsskallra, jungfru 
Marie nycklar och ställvis rikligt med slåttergubbe.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt. Halva hagen är välhävdad, medan andra halvan är svagt hävdad 
och med slyuppslag.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.   
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 88 
Namn   Staby ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4c1E8C. 642185 / 126425 
Areal    6,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en stor flack hage omedelbart norr om gården 
Tuvorna. I norr gränsar hagen till skog och berg och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Den friska till fuktiga marken hyser en mycket tuvig och tämligen enhetlig 
vegetation. Tuvtåtel, humleblomster, knapptåg, brunört, hundstarr och hirsstarr dominerar i 
botten, medan blodrot, ljung och odon växer på tuvorna. Hagen domineras av stora mängder 
en, men hyser även buskar av tall, björk och rönn samt träd av tall, björk, sälg och asp.  
 
Flora  Jungfru Marie nycklar och stagg.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och hävden är måttlig.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  



 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, , geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 89 
Namn   Staby, Träldal ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4c1E6E. 642165 / 126450 
Areal    1,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger intill landsvägen, strax öster om gården Tuvorna. Hagen 
utgörs av två mindre bergskullar och omges överallt av jordbruksmark.  
 
Vegetation   Mellan de bägge kullarna utbreder sig en fuktig äng med hundstarr, hirsstarr, 
ljung och odon, respektive tuvtåtel och knapptåg. På kullarna dominerar fårsvingeltorräng och 
rödvenfriskäng och här finns en stor mängd enbuskar. Hagen hyser även träd av tall, gran, 
björk och sälg, samt i mitten en aspdunge.  
 
Flora  Ängsskallra, höskallra, kattfot, stagg och grönvit nattviol.  
 
Hävd   Hagen delas mellan nöt och häst och hävden är svag respektive god.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet,  
ingrepp-påverkan.  
 
 

Objekt nr 90 
Namn   Dotorp ; Torsby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4c1E4G. 642145 / 126470 
Areal    4,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av två öppna hagar sammanbundna av ett smalare stråk. 
Hagen ligger mellan skogsmark i söder och åkermark i norr och ansluter i nordost till 
Raggesås gård.  
 
Vegetation   De flacka delarna täcks av tuvtåtelfuktäng och rödvenfriskäng med ställvisa 
inslag av ältranunkel och kabbeleka. Här finns även partier med gräs-lågstarrfuktäng. Torrare 



marker i hagens kanter och i anslutning till skog hyser en rished med odon, blåbär, blodrot 
och ljung. Vissa exponerade avsnitt täcks av en fårsvingeltorräng. Hagen hyser träd av björk, 
asp, al, sälg, tall, gran, apel och ung till medelgrov ek samt buskar av tall, en, björk, vide, asp, 
nypon och ek.  
 
Flora  Slåttergubbe, svinrot, nattviol, stagg, jungfru Marie nycklar, prästkrage, grönvit 
nattviol, darrgräs och stallört.  
 
Hävd   Hagens norra del betas av häst medan nöt betar den södra. Hävden varierar från god 
till svag.  
 
Ingrepp och påverkan   De flackaste partierna visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet. 
 
 

Objekt nr 91 
Namn   Backer ; Ytterby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4d1A1G. 642120 / 126560 
Areal    1,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en svag nordsluttning strax öster om Backer gård och 
omges överallt av skog. I nordost finns lite berg i dagen.  
 
Vegetation   Största delen av hagen täcks av en rödvenfriskäng. Mot hällarna återfinns en 
fårsvingeltorräng och en frisk rished med blåbär och blodrot. Ett mindre avsnitt i norr hyser 
en högörtsfuktäng. I hagen finns stora mängder unga träd av björk, ek, al, hassel och asp 
liksom buskar av björk, nypon och en. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora  Stagg, ängsskallra, höskallra, harstarr och gott om grönvit nattviol.  
 
Hävd   Saknas.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar och grindar över den "byväg" som 
löper i områdets södra del.  
 
Värdeklass  3 
 
 



Objekt nr 92 
Namn   Hältorp ; Ytterby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4d0B4E. 642050 / 126650 
Areal    1,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen omfattar en sydvästslänt och angränsande flack mark samt i norr 
en liten tjärn. I norr gränsar hagen till skog och i söder till gammal åkermark.  
 
Vegetation   Högst upp i slänten går berget i dagen och här dominerar en rished med ljung, 
blåbär, odon och kruståtel. På friskare mark återfinns rödvengräshed och stagghed, bägge 
med ljung i tuvor, samt rödvenfriskäng med ängshavre. De flacka markerna har delvis 
tidigare varit åker och hyser en tuvtåtelfuktäng som mot tjärnen åvergår i en högörtsfuktäng. I 
tjärnen växer rikligt med flaskstarr. Hagen hyser enstaka träd av gran, ek, rönn, björk och tall 
samt buskar av en, apel och björnbär. Rikligt med enbuskar gör att täckningsgraden uppgår 
till ungefär 25 procent.  
 
Flora   Darrgräs, grönvit nattviol, prästkrage, svinrot, smörboll och harstarr.  
 
Hävd   Saknas.  
 
Ingrepp och påverkan   En svag gödselpåverkan kan skönjas på en tredjedel av arealen.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 93 
Namn   Ormo ; Ytterby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4d0C2F. 642030 / 126760 
Areal    19 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en mjukt böljande bäckdal som sträcker sig från 
Nordre älv en dryg kilometer västerut. På norra och södra sidan av dalen ansluter grov ekskog 
och i dalens västra och östra ändar ligger jordbruksmark.  
 
Vegetation   Merparten av hagen täcks av vegetationstyperna rödvenfriskäng och tuvtåteläng. 
I nordväst finns ett stråk med rödvengräshed och vissa ytor täcks av en fuktäng av gräs-
lågstarrtyp. Partier av bäcken kantas av höga växter som älgört, videört, skogssäv och 
brunstarr. I ekskogen finns bland annat skogsnäva, skogssallat och hundäxing. Hagens träd 
står i en ägogräns i väster, längs bäckens östra hälft och på ömse sidor om dalen. Arterna är 
sälg, asp, björk, al, bok och lönn, samt på ömse sidor om bäckdalen grov ek och tall. I 
buskskiktet återfinns vide, sälg, björk, apel, ek, hassel, slån, asp, nypon, en, björnbär och 
brakved.  



 
Flora   Prästkrage, svinrot, slåttergubbe, darrgräs, smörboll, ormrot, höskallra, ängsskallra, 
stallört, stagg, slåtterfibbla, jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, harstarr, brudbröd, 
gullviva, backnejlika, stor blåklocka och backsmultron.  
 
Hävd   Området betas till största delen av nöt. Hävden skiftar avsevärt och klassas som svag, 
måttlig respektive god på var sin tredjedel av arealen. Slyuppslag och örnbräken förekommer 
i kanterna.  
 
Ingrepp och påverkan   Små partier visar svag respektive tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.67 
och 3.68. Klass 1 respektive 2.  
Motsvarande objekt 3.67 gäller: 
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 19) och friluftslivet (FO 4).  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation   Arvidsson, Lars : Vegetationsstudier kring Nordre älv. Länstyrelsen i 
Göteborg och Bohus län, Göteborg, 1975.  
Andersson, Harry : Biologisk inventering av Göta och Nordre älvs strandområden enligt 
Länsstyrelsens i Göteborg och Bohus län resolution. Kungälv, 1970.  
 
Värdeklass  1  
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark, område med mycket rik flora.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
ingrepp-påverkan, skönhet, värde för friluftsliv. 
 
 

Objekt nr 94 
Namn   Kastellegården ; Ytterby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4d0E0E. 642000 / 126940 
Areal    1,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en bergskulle invid Nordre älv strax öster om 
järnvägbron. Hagen gränsar i söder till älven och i övrigt till i huvudsak öppna marker.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstypen fårsvingeltorräng med inslag av ljung, 
odon, kruståtel och rödsvingel. Hagen hyser även mindre partier med gräs-lågstarrfuktäng, 
högörtfuktäng och rödvenfriskäng. I hagens norra del växer träd av sälg, al och björk och 
merparten av buskarna av en, apel, rönn, slån, nypon, sälg och brakved.  



 
Flora  Kattfot, mandelblom, svinrot, slåttergubbe, grönvit nattviol och harstarr.  
 
Hävd   Hävd saknas och hagens norra del växer igen.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar och en skansanläggning.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.67. 
Klass 1.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 19), friluftslivet (FO 4) och 
kulturminnesvården (KO15 ).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 20.  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation    Arvidsson, Lars : Vegetationsstudier kring Nordre älv. Länstyrelsen i 
Göteborg och Bohus län, Göteborg, 1975.  
Andersson, Harry : Biologisk inventering av Göta och Nordre älvs strandområden enligt 
Länsstyrelsens i Göteborg och Bohus län resolution. Kungälv, 1970.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 95 
Namn   Kastellegården ; Ytterby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater     7B4d1D4J. 642145 / 126895 
Areal    3,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på toppen och sydostsidan av en kulle strax sydväst om 
Ytterby kyrka. Hagen gränsar i väster till skog, i nordost till tomtmark och i övrigt till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation   Det flacka höjdpartiet och slänten åt sydost domineras av en ljunghed med inslag 
av blåbär, odon och krypvide. Denna ersätts fläckvis av vegetationstypen fårsvingeltorräng 
med mycket gullris och johannesört. Det lägre liggande flacka partiet täcks dels av en 
rödvenfriskäng, som ställvis helt domineras av svinrot, och dels av en fuktäng av gräs-
lågstarrtyp. Här finns inslag av höga växter som videört, ängssyra, knapptåg, hundloka och 
blåtåtel. Hagens södra del hyser träd av björk, rönn och asp samt buskar av en, rönn, oxel, 
hassel, björnbär, ek, brakved, lönn och rikligt med björksly.  
 
Flora  Slåtterfibbla, höskallra, ängsskallra, stagg, slåttergubbe, kattfot, jungfru Marie nycklar, 
grönvit nattviol, ormrot, harstarr och partier helt täckta av svinrot.  
 
Hävd   Bete saknas och slyuppslaget är stort i hagens södra del. Området hävdas manuellt i 
kulturminnesvårdens försorg.  
 



Ingrepp och påverkan   Tydlig gödselpåverkan syns i ett litet avsnitt i sydväst.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar samt ett gravfält från järnåldern.  
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO15).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 1.    
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 96 
Namn   Vena ; Ytterby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4d1B8G. 642185 / 126665 
Areal    3,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av flera små hagar på kullen bakom Vena by. 
Betesområdet gränsar i väster till skog och i övrigt till gårdsplaner och jordbruksmark. I 
området finns berg i dagen och en liten tjärn.  
 
Vegetation   De olika hagarna har skiftande karaktär. Ett parti i sydväst hyser en stagghed 
med tuvor av ljung, medan fårsvingeltorräng och tuvtåteläng dominerar övriga marker. 
Tjärnen kantas av bladvass och en högörtsfuktäng med älgört. I områdets kanter växer träd av 
ek, gran, rönn och björk samt buskar av en, björk, björnbär och vide.  
 
Flora   Stagg och ängsskallra.  
 
Hävd   Staggheden i sydväst betas av nöt , är välhävdad och har nyligen röjts från enbuskar. 
Resten av hagmarken är svagt till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan   En tredjedel av hagen visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissuplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs 
kommun, 1987. Inom objekt nr 18.  
 
Värdeklass  3 
 
 

 



Objekt nr 97  
Namn   Kuröd ; Ytterby sn 
Naturtyp    Buskrik utmark 
Koordinater    7B4d2B6H. 642270 / 126680 
Areal    5,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger strax norr om Vena by och utgörs av en flack betesmark 
med en mindre kulle i öster. Området gränsar i nordväst till skog, men i övrigt till öppen 
betesmark.  
 
Vegetation   Den största ytan täcks av en mycket tuvig gräs-lågstarrfuktäng med odon på 
tuvorna. Kring kullen i öster finns partier med rödvengräshed, fårsvingeltorräng respektive 
tuvtåtelfuktäng. På dess sydostsida finns även en ljunghed. Området hyser träd av tall, björk 
och al, samt buskar av en, tall, björk, rönn, brakved, ek och björnbär. Dominerande är tall 
respektive en och täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Flora  Slåttergubbe, slåtterfibbla, stagg, svinrot, kattfot och rikligt med grönvit nattviol.  
 
Hävd   Saknas.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 98 
Namn   Vena ; Ytterby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4d2C7A. 642275 / 126705 
Areal    4,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger strax norr om Vena by och utgörs av markerna kring en 
mindre kulle.  I norr och öster gränsar hagen till skog och i övrigt till betesmark. Ett mindre 
stråk i söder har varit åker.  
 
Vegetation   De flacka, tidigare uppodlade markerna i söder hyser en tuvtåteläng. På 
sluttnignen i väster återfinns vegetationstyperna rödvengräshed och rödvenfriskäng, vilka 
högre upp övergår i fårsvingeltorräng. Kullen hyser en rished av blåbär-lingontyp. Öster om 
denna dominerar stagghed med klockljung respektive fuktäng av gräs-lågstarrtyp. I helt 
skuggade lägen växer ängssvingel, ängsgröe och hundäxing. Träden står i en dunge i nordväst 



och vid kullen och är pil, tall och björk respektive ask, alm, bok, körsbär, hagtorn och gran. 
Hagen hyser framför allt i dess norra del buskar av en, björk och nypon.  
 
Flora  Slåttergubbe, slåtterfibbla, svinrot, stagg, darrgräs, nattviol, grönvit nattviol, 
prästkrage, kattfot och höskallra.  
 
Hävd   Området betas av nöt och hävden är måttlig.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Stengärdesgårdar och en gårdsruin.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan.  
 
 

Objekt nr 99 
Namn   Guddehjälm ; Ytterby sn 
Naturtyp    Ekhage, betad skog, annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4d3C3G. 642330 / 126760 
Areal    9,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i anslutning till en gård, strax nordväst om Ytterby och övergår åt 
sydväst i skog. Intill ekhagen finns ett parti stenbunden mark. Området gränsar i norr och väster till 
jordbruksmark, men i övrigt till skog.  
 
Vegetation   Ekhagen i norr är bitvis kraftigt gödselpåverkad och hyser en hel del brännässlor. Här 
återfinns dock både vegetationstyperna stagghed, tuvtåteläng och rödvengräshed. Skogsmarken 
domineras i sina torra delar av rödvengräshed och rished med blåbär, lingon, odon, kråkbär och 
kruståtel. Längs områdets nordvästra gräns rinner en bäck och här finns partier med högörtfuktäng. 
Området hyser i övrigt flera partier med vegetationstyperna stagghed, rödvenfriskäng och tuvtåteläng. 
Hagen i norr hyser ett flertal stora och vidkroniga ekar, bokar och rönnar. I området finns dessutom 
björk, sälg, tall, gran, ask och apel samt buskar av hassel, björk, ek, en, ask, rönn, slån och björnbär.  
 
Flora  Stagg, grönvit nattviol, nattviol, slåttergubbe, svinrot, jungfru Marie nycklar, prästkrage och 
harstarr.  
 
Hävd   Området är till största delen betat av nöt och hävden är måttlig till svag.  
 
Ingrepp och påverkan   Ekhagen i norr visar bitvis tydlig gödselpåverkan. Delar av skogsmarken är 
nyligen röjd på en, tall och lövsly.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar samt en hällkista i hög från yngre stenåldern.  
 



Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan,  ålderdomligt jordbrukslandskap. 
 
 

Objekt nr 100 
Namn   Guddehjälm ; Ytterby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4d3C4F. 642340 / 126750 
Areal    2,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en svag nordostsluttning strax söder om Guddehjälm. 
Hagen gränsar i norr och söder till jordbruksmark och i övrigt till skog.  
 
Vegetation   Hagen domineras av en tuvig staggfukthed med slåttergubbe, odon, blåbär och 
ljung som markanta inslag. Hagen hyser även partier med rödvenfriskäng, samt mot dess 
norra del gräs-lågstarr- fuktäng och tuvtåtelfuktäng. Trädskiktet utgörs av tall, gran, björk, 
sälg och al och buskskiktet av en, apel, tall, gran och sälg. Dominerande är tall respektive en 
och täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora  Granspira, prästkrage, svinrot, harstarr, grönvit nattviol, jungfru Marie nycklar, kattfot 
och mycket rikligt med slåttergubbe och stagg.  
 
Hävd   Saknas.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan.  
 
 

Objekt nr 101 
Namn   Guddehjälm ; Ytterby sn 
Naturtyp    Blandlövhage 
Koordinater    7B4d3C6F. 642360 / 126755 
Areal   1,3 ha  
 



Allmän beskrivning   Hagen ligger på ett östligt hörn av ett bergsparti strax söder om 
Guddehjälm. Hagen sluttar i öster ner mot åkermark och gränsar i väster till skog.  
 
Vegetation   Den lägre liggande delen av hagen täcks helt av en tuvtåteläng. Resten av hagen 
domineras av gräs som ängsgröe, ängssvingel, rödsvingel och rödven. I skuggiga lägen växer 
pipdån. Hagen hyser stora och vidkroniga ekar samt rönn, björk, bok, asp, apel och hassel. 
Buskskiktet utgörs av asp, ask, apel, en och hassel. Täckningsgraden uppgår till nästan 50 
procent.  
 
Flora    Stagg.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och hävden är svag.  
 
Ingrepp och påverkan   Ett litet avsnitt visar svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 102 
Namn   Guddeby ; Ytterby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4d3D1E. 642320 / 126840 
Areal    2,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger väster om Marstrandsvägen, strax nordväst om Ytterby 
och utgörs av en flack hage helt omgärdad av åkermark. Genom hagen går en väg.  
 
Vegetation   Den del av hagen som ligger nordväst om vägen är ohävdad och domineras av 
växter som tuvtåtel, ängshavre, johannesört och hundloka. Den andra delen är hävdad och 
täcks av en rödvenfriskäng. I hagens torraste partier återfinns fårsvingeltorräng. Längst i 
sydväst finns ett litet stråk med älgört och mjölkört. Hagen hyser enstaka träd av björk, gran 
och rönn samt några buskar av björk, rönn, sälg, en och asp.  
 
Flora   Svinrot, slåttergubbe, harstarr och ängsskallra.  
 
Hävd   Hagens sydöstra del är måttligt hävdad av häst, medan resten saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan   En mindre del av hagen visar en svag gödselpåverkan och i dess södra 
hörn ligger schaktmassor.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Stengärdesgårdar samt en stensättning från järnåldern.  
 
Värdeklass  3 
 
 



Objekt nr 103 
Namn   Tunge ; Ytterby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B4d2D8J. 642285 / 126890 
Areal   2,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger vid Marstrandsvägen strax nordväst om Ytterby och 
utgörs av en kulle med mycket berg i dagen. Hagen omges till största delen av jordbruksmark 
men i söder ansluter ett bostadsområde.  
 
Vegetation   Långvarig betesgång har gjort den mesta vegetationen mycket tuvig. På kullen 
återfinns fårsvingeltorräng och ljunghed med inslag av ljung respektive odon. Omgivande 
marker hyser gräs- lågstarrfuktäng och högörtsfuktäng. Trädskiktet domineras av tall, men 
hyser även björk, al och rönn. I hagen finns buskar av björk, rönn, al och en.  
 
Flora  Stagg, svinrot, slåttergubbe, darrgräs, harstarr och gott om jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt. Hävden är svag till måttlig.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 104 
Namn   Guddeby ; Ytterby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4d3D2I. 642320 / 126885 
Areal   1,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger vid Marstrandsvägen, strax nordväst om Ytterby och 
utgörs av en kulle med mycket berg i dagen. Hagen gränsar i öster till skog, men omges för 
övrigt av jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstyperna fårsvingeltorräng och rödvenfriskäng. 
Ett mindre parti är gödslat och hyser en mycket trivial gräsflora. Hagen hyser enstaka träd av 
sälg och rönn samt buskar av nypon och björk.  
 
Flora  Slåttergubbe, stagg, blåsuga, kattfot, grönvit nattviol och harstarr.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 



Ingrepp och påverkan   Ett mindre parti visar tydlig gödselpåverkan. I hagen finns även 
schaktmassor och ett bilvrak.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgårdar samt en stensättning från järnåldern.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 105 
Namn   Kastellegården ; Ytterby sn 
Naturtyp   Annan öppen utmark  
Koordinater    7B4e0B9E. 642100 / 127140 
Areal    42 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av den nästan två kilometer långa ön Munkholmen som 
ligger i Nordre älv strax sydväst om Kungälv. Öns tre höjdpartier visar en del berg i dagen 
och ett litet avsnitt har stenbunden mark.  
 
Vegetation   På de tre höjdpartiernas torra marker förekommer omväxlande fårsvingeltorräng, 
rödvenhed respektive örtrik ljunghed. På något friskare marker återfinns rödvenfriskäng som 
övergår i tuvtåtelfuktäng. Runt hela ön löper en bred zon av högörtfuktäng, som mot de 
fuktiga stränderna övergår i ett bälte med bladvass. Träd finns samlade i en smal strandzon 
runt hela ön. Dessa är framför allt al, men även björk, rönn, apel, ek, sälg, ask, alm och tall. 
Buskar av en, rönn, slån, nypon, sälg, vide, hagtorn och oxbär förekommer sparsamt på de 
friska sluttningarna .  
 
Flora    Stagg, harstarr, knägräs, backnejlika, smörboll, bockrot, slåttergubbe, backtimjan, 
jungfrulin, vanlig ögontröst, grå ögontröst, darrgräs, slåtterfibbla, gullviva, spåtistel och stora 
mängder av smalbladig svinrot.  
 
Hävd   Munkholmen sambetas av häst och nöt. Hävden är till största delen måttlig, men öns 
fuktiga stränder är endast svagt hävdade.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.67. 
Klass 1.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 19), friluftslivet (FO 4) och till viss del för 
kulturminnesvården (KO 15).  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation   Arvidsson, Lars : Vegetationsstudier kring Nordre älv. Länstyrelsen i 
Göteborg och Bohus län,  Göteborg, 1975.  
Andersson, Harry : Biologisk inventering av Göta och Nordre älvs strandområden enligt 
Länsstyrelsens i Göteborg och Bohus län resolution. Kungälv, 1970.  
 
Värdeklass  1 
 



Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör gott exempel på naturlig 
betesmark, område med mycket rik flora.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, geografisk representativitet, storlek, 
ingrepp-påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, undersöknings- och forskningsinsatser, 
skönhet, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 106 
Namn   Kungälv  stad 
Naturtyp    Annan öppen utmark, betad skog 
Koordinater    7B4e1D9C. 642190 / 127325 
Areal   13 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av Tjuvholmen som ligger i Nordre älv omedelbart söder om 
Kungälv. Öns östra del utgörs av en bergskulle, medan resten utgörs av finjordsediment avsatta i lä 
därom.  
 
Vegetation   Skogsmarkens sparsamma fältskikt utgörs av kruståtel och ris. Den flacka marken 
domineras helt av tuvtåtelfuktäng med små inslag av gräs-lågstarrfuktäng. Öns stränder hyser bland 
annat blåsäv, kaveldun, bladvass, fackelblomster och mannagräs. Berget i öster domineras av en 
tallskog med inslag av gran, björk och rönn samt buskar av en, al och tall.  
 
Flora    Stagg och harstarr.  
 
Hävd   Ön betas av nöt men hävden är endast svag till måttlig.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.67. Klass 1.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 19) och friluftslivet (FO 4).  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation   Arvidsson, Lars : Vegetationsstudier kring Nordre älv. Länstyrelsen i Göteborg och 
Bohus län, Göteborg, 1975.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 107 
Namn   Trankärr ; Kungälvs stad 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B4e4E4G. 642440 / 127460 
Areal    1,6 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en mindre kulle mitt i ett flackt åkerlandskap strax norr 
om Trankärrs gård.  



 
Vegetation   Hagens friska marker domineras av vegetationstyperna  rödvenäng och 
högörtäng, där den senare främst förekommer i de lägre liggande delarna. Hagen hyser 
enstaka stora och vida ekar och bokar samt asp och apel. Vid hagens östra kant växer 
merparten av dess buskar av slån, nypon, asp, hassel, fågelbär, ek och fläder.  
 
Flora    Blåsuga, slåttergubbe och harstarr.  
 
Hävd   Hagen är måttligt hävdad av nöt och rik på uppslag av asp och nypon. Hela hagen är 
nyligen svedjad.  
 
Ingrepp och påverkan    Merparten av hagen visar en tydlig gödselpåverkan och här finns 
även några nya odlingsrösen.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och odlingsrösen.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 108 
Namn   Koön ; Marstrand 
Naturtyp    Havsstrandäng, öppen hagmark 
Koordinater   7B5a0B5A. 642550 / 125100 
Areal    14 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av Mjölkekilens södra strandområde och ligger på 
Koön strax öster om Marstrand. Markerna gränsar i öster och söder till hällmark. I området 
löper en väg och här finns även en skjutbana.  
 
Vegetation   På ett flertal ställen går berget i dagen, men området domineras av fuktiga ängar. 
På torra marker återfinns vegetationstyperna fårsvingeltorräng, ljunghed och rödvengräshed. 
De flacka partierna i sydväst hyser gräs-lågstarrfuktäng, staggfukthed, tuvtåtelfuktäng samt 
blåtåtelfuktäng med inslag av pors och klockljung. Längs vikens flacka stränder dominerar 
salttåg, krypven, gulkämpe, rödsvingel, hundstarr och havssälting och utanför dessa finns 
ruggar med havssäv. I skjutbanans målområde ligger ett äldre åkersystem som hyser en 
rödvenfriskäng. Längst upp i nordost återfinns ett avsnitt högörtsfuktäng. Området saknar träd 
men hyser buskar av björk, en, sälg, rönn, slån, nypon, apel, brakved, björnbär och hagtorn.  
 
Flora   Stagg, harstarr, prästkrage, knägräs, darrgräs, bockrot, gulkämpe, blåsklöver, kustarun, 
salttåg, krypven, gåsört, havssälting, kärrsälting, revigt saltgräs, jungfrulin och ängsskallra.  
 
Hävd   Området betas av nöt och hävden varierar från god till svag.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och äldre åkersystem.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Delvis inom 
objekt 3.31. Klass 2.  



Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Inom landskapsskyddat område enligt NVL § 19.     
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, storlek, mångformighet, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet,  ingepp-påverkan, värde för friluftslivet.  
 
 

Objekt nr 109 
Namn   Koön ; Marstrand 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B5a0C4F. 642540 / 125250 
Areal    2,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på östra sidan av Koön i en smal dalgång som sluttar åt 
nordost. Hagen gränsar i norr till betesmark, men omges i övrigt av hällmarker. Genom hagen 
rinner en bäck. 
 
Vegetation  Markerna växlar kraftigt i fuktighet och det gör vegetationen mosaikartad.  Torra 
marker hyser vegetationstyperna ljunghed och fårsvingeltorräng med inslag av luddtåtel. 
Stagghed och rödvenfriskäng dominerar friskare avsnitt, medan fuktigare partier hyser en 
tuvig gräs-lågstarrfuktäng med inslag av ljung och odon. Längs hagens kanter står unga träd 
av björk, ek och asp. Buskskiktet utgörs av björk, vide, sälg, apel, rönn, en, hagtorn, slån, 
nypon, asp, ek, björnbär och tall och medför att täckningsgraden uppgår till ungefär 25 
procent.  
 
Flora   Jungfru Marie nycklar, stagg, harstarr, knägräs, svinrot, darrgräs, ängsskallra, 
prästkrage, gullviva, granspira, blåsuga och bockrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt men hävden är endast svag till måttlig. Buskskiktet expanderar.  
 
Ingrepp och påverkan    Delar av hagen har tidigare varit uppodlad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Hagen omgärdas av stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd  Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.31. 
Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Inom landskapsskyddat område enligt NVL § 19.     
 
Värdeklass  2 
 



Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, värde  för friluftslivet.  
 
 

Objekt nr 110 
Namn   Älgön ; Solberga sn 
Naturtyp    Ljunghed 
Koordinater    7B5b4A7I. 642970 / 125590 
Areal    15 ha  
 
Allmän beskrivning   Älgön ligger i södra delen av Hakefjorden mellan Tjörn och Inland. Ön 
reser sig brant upp ur havet och ligger utsträckt i öst-västlig riktning. Älgön består till stora 
delar av grönsten ( norit-anortosit , Bergström 1963 ) som är lättvittrad och gynnar 
uppkomsten av en rik flora. Området omfattar länets största ljunghed, belägen på en höjdplatå 
60 meter över havet.  
 
Vegetation   Dominerande vegetationstyp är ljunghed, men i öster finns partier med 
fårsvingeltorräng och rödvengräshed. Den östra delen av ljungheden brändes 1978 och här är 
ljungen spädare och gräsinslaget större. I väster blir jordtäcket tunnare och kala hällar 
vanligare. I några mindre dungar och i hedens kanter står träd av tall, gran, björk och ek samt 
buskar av en, björk, tall, slån, vide, nypon, oxbär och rönn.  
 
Flora   Ängsviol, backtimjan, svinrot, gullviva, jungfrulin, blodnäva, jungfru Marie nycklar, 
stagg och kattfot.  
 
Hävd   Ljungheden har brännts 1940 och dess östra tredjedel 1978. Då sly ställvis vandrar in 
klassas hävden som måttlig.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.1. 
Klass 1.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 17b), friluftslivet (FO 3) och 
kulturminnesvården (KO 18).   
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 25.  
Naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation   Fagerblom, Jörgen : Inventering och ordination av vegetationen på tre 
västsvenska ljunghedar. Göteborg, 1980.  
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier     Område som med intensifierad hävd är ett gott exempel på naturlig 
betesmark, område med hotad naturtyp, område av mycket säregen beskaffenhet.  



 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, raritet, 
storlek, särprägel, ingrepp-påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, undersöknings- och 
forskningsinsatser, skönhet, symbol- och identitetsvärde, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 111 
Namn   Älgön ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, annan öppen äng 
Koordinater    7B5b4B2E. 642920 / 125650 
Areal    14 ha  
 
Allmän beskrivning   Älgön ligger i södra delen av Hakefjorden mellan Tjörn och Inland. Ön 
reser sig brant upp ur havet och ligger utsträckt i öst-västlig riktning. Älgön består till stor del 
av den för regionen ovanliga bergartstypen grönsten ( norit-anortosit, Bergström, 1963 ) som 
är lättvittrad och därmed gynnar uppkomsten av en rik flora. Området utgörs av ett flertal 
större och mindre ängar och hagar som ligger på Älgöns södra och mellersta del. Undantaget 
hagen längst i sydväst har de alla till största delen tidigare varit åker. En del ängar omfattar 
havsstrand, men de flesta gränsar huvudsakligen till tomtmark och lövskog.  
 
Vegetation   Havsstränderna är huvudsakligen grusiga, men hyser ställvis salttåg, hundstarr, 
krypven, rödsvingel och gulkämpe. Beroende på hur sent åkrarna övergick i äng respektive 
hage, hyser de allt från en trivial gräsvall till en tuvig och örtrik rödvenfriskäng. Markerna 
längst i sydväst har kommit längst i detta avseende och här är örtrikedomen stor. Hagen mot 
Lammholmsund hyser till exempel stora bestånd med gullviva. Flertalet av markerna kantas 
av stora träd av främst ek, men även alm, ask, björk och sälg. Buskar av en, slån, nypon, 
brakved, hagtorn, björnbär, hassel och rönn återfinns flerstädes.  
 
Flora   Ängsskallra, höskallra, blåsuga, slåtterfibbla, jungfru Marie nycklar, jungfrulin, 
darrgräs, kattfot, nattviol, prästkrage, gullviva, backnejlika, salttåg, krypven, gulkämpe och 
havssälting.  
 
Hävd   Hagarna i sydväst hävdas måttligt till väl av nöt. Merparten av resterande ängar 
hävdas årligen med traktorslåtter.  
 
Ingrepp och påverkan    Merparten av arealen har varit åker och visar skiftande grad av 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar, rester av fiskindustri i hagen mot 
Lammholmsund.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.1. 
Klass 1 
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 17b), friluftslivet (FO 3) och 
kulturminnesvården (KO 18).   
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 25.  



Inom naturreservat enligt NVL § 7.     
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område med mycket rik flora, område av mycket säregen beskaffenhet.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, mångformighet, särprägel, nuvarande hävd, skönhet, 
värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 112 
Namn    Älgön ; Solberga sn 
Naturtyp   Blandlövhage  
Koordinater    7B5b4C4I. 642940 / 125790 
Areal    5,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Älgön ligger i södra delen av Hakefjorden mellan Tjörn och Inland. Ön reser sig 
brant upp ur havet och ligger utsträckt i öst-västlig riktning. Älgön består till stora delar av den för 
regionen ovanliga bergartstypen grönsten ( norit-anortosit, Bergström 1963 ) som är lättvittrad och 
gynnar uppkomsten av en rik flora. Området utgörs av en kuperad hagmark belägen på en höjdplatå på 
Älgöns östra del. Hagen gränsar i norr och väster till lövskog och i övrigt till hällmarker.  
 
Vegetation   Hagens östra del domineras av vegetationstypen ljunghed och här går berget ofta i dagen. 
På hagens friskare marker återfinns en rödvenfriskäng dominerad av vårbrodd och i nordväst finns en 
fuktäng av gräs-lågstarrtyp. Träd av alm, ask, björk, ek, sälg och körsbär återfinns främst i hagens norra 
och västra del. Hagen hyser även buskar av en, slån, nypon och hassel.  
 
Flora   Ängsskallra, blåsuga, jungfru Marie nycklar, jungfrulin, darrgräs, kattfot, prästkrage, 
backnejlika, harstarr och stagg.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt, men hävden är endast svag.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.1.  Klass 1.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 17b), friluftslivet (FO 3) och kulturminnesvården 
(KO 18).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 25.  
Inom naturreservat enligt NVL § 7.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark, 
område av mycket säregen beskaffenhet.  
 



Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
särprägel, ingrepp-påverkan, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 113 
Namn   Brattön ; Solberga sn 
Naturtyp    Annan öppen utmark, kärr  
Koordinater    7B5b3D9H. 642895 / 125880 
Areal   6,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Brattön består till största delen av den för regionen ovanliga bergartstypen 
grönsten (norit-anortosit, Bergström, 1963 ) och reser sig brant 130 meter över havet. Grönsten gynnar 
uppkomsten av en rik flora. Området ligger runt Store mossen, 70 meter över havet och gränsar i norr 
till lövskog och i övrigt till buskrika hällmarker.  
 
Vegetation   Kärret domineras av flaskstarr, hundstarr, kaveldun, bladvass och sjöfräken. Närmast 
angränsande marker hyser vegetationstyperna gräs-lågstarrfuktäng och rödvenfriskäng, medan torrare 
avsnitt hyser fårsvingeltorräng, ljunghed och rished av blåbär-lingontyp. I områdets  kanter återfinns 
träd av sälg, rönn, alm, björk, fågelbär och hägg samt buskar av nypon, hagtorn, slån, rönn och brakved. 
 
Flora   Backtimjan, backnejlika, slåtterfibbla, gullviva, darrgräs, kattfot, blåmonke och ställvis 
synnerligen rikligt med nattviol.  
 
Hävd   Hävd saknas och området slyar kraftigt igen.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.2. Klass 1.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 17b) och friluftslivet (FO 3).  
Inom naturreservat enligt NVL § 7.  
 
Dokumentation    Arvidsson, Lars : Skötselplan för Brattön, naturreservat, Kungälvs kommun. 
Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Göteborg, 1975.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark, 
område med mycket rik flora, område av mycket säregen beskaffenhet.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, särprägel, ingrepp-påverkan, värde 
för friluftslivet. 
 
 

 
 



Objekt nr 114 
Namn   Kroken ; Lycke sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, buskrik utmark.  
Koordinater    7B5b0C9B. 642600 / 125715 
Areal    7,4 ha  
 
Allmän beskrivning   Det bergiga området ligger omedelbart söder om Marstrandsvägen. Området 
gränsar i norr och öster till fritidsbebyggelse och i övrigt till havet.  
 
Vegetation   Stora ytor utgörs av kala hällar medan markerna där emellan är torra till friska. I några 
mindre stråk återfinns vegetationtypen rödvenfriskhed med inslag av slankstarr, grusstarr och darrgräs. 
På hällarna och torra marker förekommer fläckvis ljunghed och fårsvingeltorräng. Mindre avsnitt hyser 
stagghed och tuvtåtelfuktäng med tuvull, knapptåg och kabbleka. Den skyddade viken och andra 
strandpartier domineras av salttåg, krypven, hundstarr och gulkämpe. Hagen hyser enstaka träd av rönn 
samt buskar av framför allt en, men även nypon, tall, slån, rönn och björk.  
 
Flora   Darrgräs, jungfrulin, svinrot, jungfru Marie nycklar, stagg, blåsuga, gullviva, prästkrage, 
ängsskallra, havssälting, granspira, mandelblom och gott om kattfot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är, förutom ett litet ohävdat parti i norr, måttligt hävdad.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.38. Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Inom naturvårdsområde enligt NVL § 19.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, värde för friluftslivet.   
 
 

Objekt nr 115 
Namn   Tjuvkil ; Lycke sn  
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5b0E9B. 642595 / 125910 
Areal    0,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen är relativt liten och ligger som en kil i korsningen mellan Lycke- 
och Marstrandsvägen. Hagen gränsar i väster till ung skog, i sydväst till en bergskulle och i 
övrigt till landsväg.  
 
Vegetation   Bergskullen kantas av en stagghed med harstarr samt en fårsvingeltorräng rik på 
daggkåpor. Den södra delen av hagen hyser en tuvtåteläng med knapptåg, smörblomma och 



rödklöver, medan resten domineras av en fuktäng av gräs-lågstarrtyp. I hagens västra kanter 
återfinns träd av björk, ek, al, oxel, ask och rönn samt merparten av dess buskar av rönn, sälg, 
en, nypon, björnbär och björksly.  
 
Flora   Prästkrage, stagg, jungfrulin, blåsuga och harstarr.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    En mindre del i sydost visar svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 116 
Namn   Lökeberg, Vävra, Båröd ; Hålta sn, Skåra ; Solberga sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, öppen hagmark 
Koordinater    7B5c1B8I. 642690 / 126180 
Areal    51 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av de inre, huvudsakligen flacka betesmarkerna vid 
Lökebergs kile. Genom området rinner en å. Området gränsar i väster till havet, i norr och 
sydväst till berg och i övrigt till jordbruksmark. På kullarna finns en del berg i dagen.  
 
Vegetation   Hela området domineras av vegetationstypen tuvtåteläng, som i norr och längst i 
väster övergår i högörtsfuktäng. Bergskullarna hyser ljunghed och fårsvingeltorräng på de 
torraste markerna, men kantas av såväl stagghed, rödvengräshed, rödvenfriskäng som gräs-
lågstarräng med tuvor av odon och ljung. Stränderna kantas bitvis av en tämligen smal zon 
med salttåg, krypven, hundstarr och gulkämpe. Stora avsnitt hyser emellertid havssäv och 
bladvass. Den senare dominerar även området kring ån. Området hyser förutom en ekdunge i 
norr, endast enstaka träd av ek, björk, rönn, ask, asp, tall och oxel. I området återfinns även 
enstaka buskar av al, en, nypon, oxel, ek, tall, rönn, asp och hassel.  
 
Flora   Gulkämpe, stallört, ängsskallra, bockrot, darrgräs, stagg, knägräs, kattfot, granspira, 
slåttergubbe, slåtterfibbla, harstarr, svinrot och havssälting.  
 
Hävd   Halva området, huvudsakligen norr om ån, är svagt hävdat, medan resten är måttligt 
till väl hävdat. Området betas av nöt.  
 
Ingrepp och påverkan    Hälften av arealen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar samt ett gravfält från järnåldern.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.7. 
Klass 3.  



Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Delvis inom objekt 
nr 6.  
 
Dokumentation   Åhlund et al. : Häckfågelfaunan på betade havsstrandängar. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1985 : 3.  
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, mångformighet, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, storlek, skönhet, ålderdomligt jordbrukslandskap, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 117 
Namn   Vävra ; Hålta sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5c1D0A. 642610 / 126305 
Areal    1,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger omedelbart söder om Marstrandsvägen och utgörs av en 
mindre hage med berg i dagen. Hagen gränsar i norr till åkermark och i övrigt till ungskog 
och tomtmark.  
 
Vegetation   Hagen är tämligen enhetlig och här återfinns vegetationstyperna 
fårsvingeltorräng och rödvengräshed, samt ett mindre avsnitt med gräs-lågstarrfuktäng. 
Hagen hyser träd av gran, ask, apel, al och sälg och buskar av ask, en, nypon, björk, tall, apel 
och al.  
 
Flora   Knägräs, stagg och harstarr.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är välhävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 118 
Namn   Vävra ; Hålta sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5c0D5B. 642550 / 126315 
Areal    1,1 ha  
 



Allmän beskrivning   Hagen ligger vid en bäck strax söder om Vävra. Hagen gränsar i norr 
och väster till jordbruksmark och i övrigt till tomtmark och skog.  
 
Vegetation   Hagen täcks huvudsakligen av en rödvenfriskäng med markanta inslag av stånds. 
Endast ett mindre parti i söder hyser en rödvengräshed. Hagen hyser enstaka träd av apel och 
längs bäcken står ask och al. Buskskiktet utgörs av apel, al, nypon, getapel, hagtorn och 
björnbär.  
 
Flora   Knägräs och stagg.  
 
Hävd   Hagen betas av häst, är välhävdad och har nyligen röjts från alsly.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 119 
Namn   Hålta annex  ; Hålta sn 
Naturtyp    Ekhage  
Koordinater    7B5c0E8B. 642590 / 126410 
Areal    6,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger omedelbart söder om Marstrandsvägen, mitt emot Hålta kyrka. I 
sydväst gränsar hagen till ett kärr, i söder till bokskog och i öster till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Stora delar av hagens norra, flacka partier har tidigare varit åker och hyser därför en trivial 
gräsflora med mycket örnbräken. Undantagen är en fuktäng av gräs-lågstarrtyp, en högörtsfuktäng och 
rödvenfriskhed, alla belägna i hagens östra del. Längs hagens södra gräns rinner en bäck och här 
återfinns en gles friskäng av skogsnävatyp. Övriga partier präglas av bergskullar med tunt jordtäcke och 
här dominerar rödvengräshed och rished av blåbär-lingontyp. Trädskiktet domineras av grov ek och 
bok, men omfattar även björk, tall, ask och lönn. Hagen hyser buskar av en, björk, rönn, hassel, 
björnbär, tall och i öster även alsly. Täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Flora    Stagg, bockrot, knägräs, harstarr, prästkrage, slåttergubbe och bitvis rikligt med ängsskallra.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är till hälften väl och till hälften måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Hagens norra fjärdedel har tidigare varit åker och visar svag till tydlig 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.48. Klass 1.  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 28.  
Ingår till största delen i naturreservat enligt NVL § 7.     



 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier    Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, geografisk representativitet,  storlek, 
skönhet. 
 
 

Objekt nr 120 
Namn   Ödsmål ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5c3C6G. 642870 / 126270 
Areal    16 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på omväxlande flack och bergig mark omedelbart norr om Ödsmåls 
by. Området gränsar i norr  till skog, i öster till en väg och i väster till jordbruksmark. Genom hagen 
rinner en bäck.  
 
Vegetation   De torra bergskullarna hyser fläckar med fårsvingeltorräng, som där jordtäcket blir 
mäktigare övergår i rödvenfriskäng. På de fuktiga ängarna återfinns staggfukthed, gräs-lågstarrfuktäng, 
tuvtåtelfuktäng och klockljungfukthed med odon och blåtåtel. Bäcken kantas av en högörtsfuktäng. 
Hagen hyser enstaka träd av rönn, apel, asp, sälg och gran samt buskar av rönn, hassel, nypon, hagtorn, 
björk, tall, asp och en. I norr bildar enen tämligen täta buskage.  
 
Flora    Stagg, harstarr, knägräs, darrgräs, stallört, prästkrage, granspira, slåttergubbe, kattfot och 
bockrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    En del av de flacka markerna eller en fjärdedel av området har varit uppodlade 
och visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och en milsten.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.7. Klass 3.  
Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 17).   
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 30.     
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, mångformighet, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, storlek, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt 
jordbrukslandskap, skönhet. 



 
 

Objekt nr 121 
Namn   Årsnäs, Åseby ; Solberga sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, öppen hagmark 
Koordinater    7B5c4B8I. 642990 / 126180 
Areal    75 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av ett stort sammanhängande strandområde kring Ödsmåls kile, 
samt delar av angränsande bergskullar. Området gränsar omväxlande till skog, berg och jordbruksmark. 
Den södra delen är huvudsakligen flack med långgrunda stränder, medan den norra omfattar flera kullar 
med berg i dagen och hyser flera olika strandtyper. I områdets södra del mynnar en å.  
 
Vegetation   På de flacka ängarna återfinns huvudsakligen vegetationstypen tuvtåteläng, som i norr och 
längst i sydväst dock övergår i en högörtfuktäng. Merparten av stränderna hyser salttåg, hundstarr, 
krypven och gulkämpe, medan vissa avsnitt i sydost domineras av revigt saltgräs. Områdets bergiga 
udde har klapperstränder, medan havssäv, strandkvanne, hundloka och älgört dominerar stränderna i 
norr och längst i sydväst. På bergskullarna återfinns vegetationstyperna ljunghed, rödvengräshed, 
rödvenfriskäng och fårsvingeltorräng. På ett flertal ställen finns även mindre partier med staggfukthed 
respektive gräs-lågstarr- fuktäng.  
Området hyser endast enstaka träd av alm, ask, rönn, apel, tall, asp, björk, al och sälg. Buskar av asp, 
björnbär, nypon, tall, björk, al och vide förekommer sparsamt, medan enbuskar är vanliga på kullarna 
norrut.  
 
Flora   Fjällnejlika, harstarr, stagg, knägräs, darrgräs, stallört, bockrot, slåtterfibbla, slåttergubbe, 
kattfot, ängsskallra, höskallra, svinrot, knutnarv, havssälting, blåsklöver, vanlig ögontröst, grå 
ögontröst, dvärgarun, vildlin, gulkämpe och revigt saltgräs.  
 
Hävd   Merparten av området är väl till måttligt hävdat av nöt. Endast mindre partier i norr och i 
sydväst är svagt hävdade.  
 
Ingrepp och påverkan    Ungefär en tredjedel av de flacka partierna i sydost visar en svag 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar samt ett gravfält från järnåldern.   
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.5, 3.6, 3.7. Klass 2, 1 respektive 3. 
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3) och kulturminnesvården (KO 17).   
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Delvis inom objekt nr 10.  
Delvis inom naturreservat enligt NVL § 7. Motsvarar objekt 3.6 ovan.  
 
Dokumentation   Åhlund et al. : Häckfågelfaunan på betade havsstrandängar. Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län, 1985 : 3.  
 
Värdeklass  1 
 



Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark, område med 
mycket rik flora och fauna.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
ingrepp- påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, undersöknings- och 
forskningsinsatser, skönhet, symbol- och identitetsvärde, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 122 
Namn   Restad ; Hålta sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5c3E6F. 642865 / 126455 
Areal    4,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på flack mark och består delvis av gammal åker. Hagen 
gränsar i norr och öster till skog, men i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstypen tuvtåteläng. I dess västra del återfinns 
dock partier med stagghed respektive fårsvingeltorräng. Hagen hyser enstaka träd av rönn, 
björk, asp och gran samt ett fåtal buskar av en, rönn och asp.  
 
Flora    Stagg, harstarr och knägräs.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Hagens östra hälft visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 123 
Namn   Tegneby, Ekås ; Solberga sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B5c4E1I. 642910 / 126480 
Areal   2,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger omedelbart öster om Tegneby gård och är kuperad med 
berg i dagen.  
Hagen gränsar i norr och väster till jordbruksmark och i övrigt till lövskog.  
 
Vegetation   I flacka partier återfinns vegetationstyperna fuktäng av gräs-lågstarrtyp, 
tuvtåtelfuktäng och en mycket tuvig rödvengräshed. Ett mindre avsnitt i väster hyser en 
rödvenfriskäng. På torrare mark återfinns även rished av blåbär-lingontyp och 
fårsvingeltorräng. Dominerande trädslag är björk, men hagen hyser även rönn, apel, tall, sälg, 



al och gran. Buskskiktet domineras av ofta pelarformade enar, men hyser även slån och 
nypon. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora   Stagg, harstarr, knägräs, bockrot och slåttergubbe.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, geografisk representativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd.  
 
 

Objekt nr 124 
Namn   Jäger ; Solberga sn  
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5d4A3B. 642935 / 126510 
Areal    2,6 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en slänt och på en höjd omedelbart söder om Jägers by 
och hyser en mindre damm och en del berg i dagen. Området gränsar i väster och öster till 
skog och i söder till betesmark.  
 
Vegetation   I hagen återfinns vegetationstyperna tuvtåteläng, rödvenfriskäng och 
fårsvingeltorräng, där den senare dominerar runt hällarna. Hagen hyser i kanterna enstaka träd 
av sälg, asp, björk och tall samt buskar av en.  
 
Flora   Stagg, slåttergubbe och harstarr.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    En svag gödselpåverkan och några mindre skrothögar återfinns i 
anslutning till gårdarna längst i norr.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Hagen omgärdas av stengärdesgårdar och hyser flera 
stora odlingsrösen.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, geografisk representativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap. 



 
 

Objekt nr 125 
Namn  Skårby ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater     7B5d2C6B. 642770 / 126710 
Areal    8,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagmarken ligger på ett par bergskullar omedelbart norr och öster om 
Skårby. I väster gränsar hagarna till bebyggelse men i övrigt omges de av åkermark. I 
området finns en mindre damm och i dess södra gräns rinner en å.  
 
Vegetation   Kullarna domineras helt av vegetationstyperna rödvenfriskäng och 
fårsvingeltorräng, varav den senare ofta kantar kala hällar. Mot bäcken i områdets södra del 
återfinns tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. Hagarna hyser enstaka träd av asp, ask, al, sälg 
och björk samt buskar av en och rönn.  
 
Flora   Svinrot, knägräs, stagg och harstarr.  
 
Hävd   Hagarna betas av nöt, men är endast svagt hävdade. Buskröjning har genomförts.  
 
Ingrepp och påverkan    Stora delar av området visar en svag till tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar      Ett gravfält och flera stensättningar från järnåldern 
samt stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs 
kommun, 1987. Inom objekt nr 13.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 126 
Namn    Restad, Pölen ; Hålta sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater     7B5d1B9B. 642690 / 126610 
Areal    24 ha  
 
Allmän beskrivning   Betesområdet är tämligen stort och omfattar i öster en bergsrygg  samt i 
väster flackare marker med ett flertal bergskullar. Området omges i huvudsak av åkermark.  
 
Vegetation   På områdets torrare marker återfinns vegetationstyperna ljunghed, 
fårsvingeltorräng och rödvengräshed. Hagarna hyser även rödvenfriskäng, stagghed, 
tuvtåtelfuktäng, gräs-lågstarrfuktäng och högörtfuktäng. Områdets västra delar är avsevärt 
flackare och här dominerar rödvenfriskäng och tuvtåteläng. Trädskiktet domineras av ung 
björk, men hyser även ek, sälg, al, asp och ask. Hagarna hyser buskar av främst en och björk, 



men även rönn, nypon, ask, vide, brakved och björnbär. Träd och buskar återfinns främst i 
områdets centrala delar. Täckningsgraden uppgår totalt till knappt 25 procent.  
 
Flora    Harstarr, bockrot, ängsskallra, slåttergubbe, knägräs, kattfot, jungfru Marie nycklar, 
grönvit nattviol, slåtterfibbla och ställvis mycket rikligt med stagg.  
 
Hävd   Hävden är god till måttlig.  Hagarna betas i väst av häst, i öst av nöt och i ett mindre 
avsnitt av får. Två mindre partier i söder saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan    En mindre areal i väster visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, mångformighet, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, storlek, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt 
jordbrukslandskap. 
 
 

Objekt nr 127 
Namn   Rävo ; Hålta sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B5d1A2G. 642630 / 126565 
Areal    2,4 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på det nordöstra hörnet av en bergsrygg och visar en del 
berg i dagen. Området gränsar i väster till skog och tomtmark och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Kring hällarna återfinns vegetationstypen fårsvingeltorräng. Hagen hyser även 
rödvenfriskäng och tuvtåtelfuktäng med mycket knapptåg samt mindre partier med gräs-
lågstarrfuktäng. I hagen växer träd av alm, björk, tall, ek, sälg, asp, rönn, al och ask. 
Buskskiktet domineras av en, men hyser även rönn, tall, apel, nypon, slån och asp.  
 
Flora    Slåttergubbe, stagg, harstarr, svinrot, kattfot och bockrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Mindre flacka partier visar svag respektive tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 



Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet.  
 
 

Objekt nr 128 
Namn   Ekelöv ; Hålta sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B5d1B0F. 642605 / 126650 
Areal    8,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagmarken är huvudsakligen flack med enstaka bergskullar och ligger 
omedelbart nordväst om gården Norra Ekelöv. Hagarna gränsar i öster till jordbruksmark, 
men i övrigt till skog.  
 
Vegetation   De centrala, flacka delarna av området hyser en tuvtåtelfuktäng med ställvis 
mycket knapptåg. Stora ytor täcks även av vegetationstyperna rödvenfriskäng, stagghed och 
rödvengräshed, medan blåbär-lingonrished endast upptar några perifera partier. Träd av al, 
björk, gran, tall och rönn återfinns i en dunge i nordost, i hagens södra del samt i dess kanter. 
Hagen hyser buskar av al, rönn, björk, tall, gran, björnbär och ställvis rikligt med en.  
 
Flora   Stagg, harstarr, knägräs, blåsuga, kattfot, slåttergubbe, prästkrage, nattviol och 
spåtistel.  
 
Hävd   Hagarna betas av nöt och är till största delen välhävdade.  
 
Ingrepp och påverkan    Delar av de flacka ytorna har tidigare varit åker och i ett mindre parti 
i nordost syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och äldre åkersystem.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, nuvarande hävd, ålderdomligt 
jordbrukslandskap. 
 
 

Objekt nr 129 
Namn   Hede ; Hålta sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B5d1C1B. 642620 / 126710 
Areal    5,5 ha  
 



Allmän beskrivning   Hagen ligger i den södra delen av ett bergsområde och gränsar i norr till 
skog och i söder till jordbruksmark. Hagen är kuperad med berg i dagen, lite stenbunden mark 
och en mindre damm.  
 
Vegetation   I hagen återfinns en tuvig mosaik av vegetationstyperna rödvengräshed, 
stagghed, fårsvingeltorräng och tuvtåteläng. Hagen hyser träd av al, ek, björk, ask och alm  
samt buskar av framför allt en, men även björk, ask, rönn, getapel, hassel och nypon. 
Täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Flora   Harstarr, knägräs, bockrot, slåttergubbe och rikligt med stagg.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är väl till måttligt hävdad. Området är nyligen röjt och gallrat.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 130 
Namn   Bollestad ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater     7B5d0D1B. 642515 / 126810 
Areal    3,6 ha  
 
Allmän beskrivning   Betesmarken är flack och ligger i ett långsmalt stråk invid vägen mot 
Bollestad. Hagen gränsar i öster till skog, men i övrigt till bergsbackar och gammal åker.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstyperna fårsvingeltorräng, rödvenfriskäng och 
tuvtåtelfuktäng, där den första präglas av gulmåra och den sista av åkerfräken och knapptåg. 
Längst i nordost och sydväst återfinns en högörtsfuktäng. Några mindre hällar kantas av en 
stagghed med blodrot och en rished av blåbär-lingontyp. Hagen hyser enstaka träd av tall, 
gran, sälg och björk samt buskar av sälg, en, tall, rönn, ek, slån, nypon, björk och gran.  
 
Flora   Grönvit nattviol, nattviol, svinrot, slåttergubbe, stagg, harstarr, kattfot och jungfru 
Marie nycklar.  
 
Hävd   Området är svagt till måttligt hävdat och slyuppslag förekommer längst i nordost.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    I området finns flera stensättningar från järnåldern.  
 
Värdeklass  2 



 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, ingrepp-påverkan.  
 
 

Objekt nr 131 
Namn   Bollestad ; Kareby sn  
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5d0D1I. 642510 / 126880 
Areal    14 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagmarken ligger utsträckt längs en bergsrygg i nordost-sydvästlig 
riktning i anslutning till Bollestads gårdar. Genom hagen löper en grusväg. Området gränsar i 
nordost till järnvägen, i sydväst till skogsmark och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Området visar en hel del berg i dagen och på syd- och nordsidorna av hällarna 
återfinns fårsvingeltorräng respektive rished av blåbär-lingontyp. Flackare marker täcks av 
vegetationstyperna rödvenfriskäng och tuvtåteläng, varav den senare ställvis övergår i 
högörtsfuktäng. Mindre partier hyser en stagghed. I områdets kanter och i anslutning till 
gårdarna återfinns träd av tall, gran, hästkastanj, ek, björk, ask, sälg och alm. Buskskiktet 
utgörs av en, rönn, tall, björk, sälg, gran och nypon.  
 
Flora   Grövit nattviol, slåttergubbe, harstarr, stagg och höskallra.  
 
Hävd   Hagarna hävdas av nöt, häst och svin. Merparten av området är väl till måttligt hävdat. 
Endast en mindre del i sydväst saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan    Några mindre, flacka partier visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    En stensättning från järnåldern, äldre åkersystem samt 
stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier    Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet. 
 
 

 
 
 



Objekt nr 132 
Namn   Toftan ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5d0E0C. 642505 / 126920 
Areal    2,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en mindre bergsrygg strax nordost om gården Toftan. 
Området gränsar i norr till skog men i övrigt till jordbruksmark. I hagen finns en mindre 
damm.  
 
Vegetation   Närmast de kala hällarna återfinns vegetationstypen fårsvingeltorräng. Mindre 
partier i hagens kanter domineras av blåtåtel, rödsvingel och odon, men i övrigt täcks hagen 
av en tuvtåteläng och en  rödvenfriskäng dominerad av ängshavre. Hagen hyser enstaka träd 
av ek, rönn, björk och tall samt buskar av främst en, men även björk, nypon, ek, rönn, tall, 
hassel och slån.  
 
Flora    Grönvit nattviol, stagg, höskallra och rikligt med svinrot.  
 
Hävd   Hagens norra del är måttligt hävdad av nöt, medan resten av hagen saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan    Norra delen av hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 133 
Namn   Grokareby ; Kareby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark  
Koordinater    7B5d1E0A. 642600 / 126900 
Areal    2,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på södra sidan av ett bergsparti, mellan järnvägen och 
E6:an strax söder om Grokareby. Hagen gränsar i norr och väster till skog och i övrigt till 
åkermark.  
 
Vegetation   Intill hällarna återfinns vegetationstypen fårsvingeltorräng, men i övrigt 
domineras hagen av rödvenfriskäng och tuvtåteläng. De flacka markerna i sydväst hyser en 
gräs-lågstarrfuktäng och närmast åkern en högörtfuktäng. Hagen hyser träd av ek och björk 
och buskar av hassel, nypon, ek, björk, rönn, slån och en. Täckningsgraden uppgår till ungefär 
25 procent.  
 
Flora    Stagg, harstarr, slåttergubbe, prästkrage, darrgräs, grönvit nattviol, nattviol och 
jungfru Marie nycklar.  
 



Hävd   Hagen är måttligt hävdad av nöt. Slån och björksly expanderar i norr.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett mindre avsnitt visar svag gödselpåverkan. Sprängsten är upplagt i 
nordost.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 134 
Namn   Grokareby ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater     7B5d0E8I. 642590 / 126980 
Areal    3,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger omedelbart väster om E6:an strax söder om Kareby kyrka 
och utgörs av två mindre höjdpartier och angränsande flacka marker. Hagen gränsar i sydväst 
till skog, i norr till en gårdstomt och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   På höjdpartierna återfinns vegetationstyperna fårsvingeltorräng, rödvenfriskäng, 
tuvtåteläng och ett mindre parti stagghed, samtliga med kraftig gräsdominans. De flackare 
markerna hyser gräs-lågstarrfuktäng med knapptåg och i ett fuktstråk även strandklo och 
veketåg. Ett avsnitt i sydost är utsatt för hårt markslitage och hyser kärrkavle, gatkamomill 
och trampört. Hagen hyser enstaka träd av rönn, sälg, apel, tall, ek, björk, asp, ask och al samt 
buskar av en, sälg, björk, ask, asp och al.  
 
Flora    Svinrot, slåttergubbe, stagg, harstarr och ängsskallra.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt, får och häst och hävden är måttlig till god. Hagen är nyligen röjd 
från nypon.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett mindre avsnitt i norr visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 



Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 135 
Namn   Skårby ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater     7B5d3D0B. 642810 / 126810 
Areal    2,6 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger intill en gård strax öster om E6:an och är överallt 
omgärdad av skog.  
 
Vegetation   Hagen genomkorsas av två mindre bergsryggar och här återfinns 
vegetationstyperna ljunghed och rödvengräshed. Områdets flacka partier hyser 
rödvenfriskäng, tuvtåteläng och stagghed samt i dess nordöstra del även fuktäng av gräs-
lågstarrtyp. I hagen återfinns träd av tall, björk, rönn, ek och sälg samt buskar av asp, en, al, 
tall och gran.  
 
Flora   Darrgräs, stagg, harstarr, prästkrage, knägräs, jungfru Marie nycklar, svinrot, bockrot 
och kärrsälting.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är till lika delar väl, måttligt respektive svagt hävdad. 
Slyuppslaget är betydande i hagens östra del.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett mindre avsnitt i söder har tidigare varit åker och här syns en svag 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, geografisk representativitet, 
ålderdomligt jordbrukslandskap. 
 
 

Objekt nr 136 
Namn   Myrebacka ; Kareby sn 
Naturtyp    Ekhage 
Koordinater    7B5d3D3I. 642830 / 126885 
Areal    2,6 ha  
 



Allmän beskrivning   Hagen ligger strax norr om Kareby kyrka i direkt anslutning till 
Myrebacka gård. Hagen gränsar i norr till skog och hällmarker  och i övrigt till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation   Fältskiktet domineras helt av gräs såsom tuvtåtel, kruståtel, rödven, lundgröe och 
vårbrodd. Hagen präglas av stora och vidkroniga ekar men hyser även björk, rönn, al och 
gran. I hagen återfinns buskar av en, hassel, sälg och tall. Täckningsgraden uppgår till ungefär 
50 procent.  
 
Flora   Stagg, harstarr, grönvit nattviol och enstaka exemplar av ängsgentiana.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, skönhet. 
 
 

Objekt nr 137 
Namn   Hanekullen ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5d2E9F. 642800 / 126955 
Areal    3,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger omedelbart väster om gamla E6:an strax norr om 
Kareby korsväg. Området gränsar i nordväst till skog, i sydost till tomtmark och i övrigt till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen genomkorsas i nordost-sydvästlig riktning av ett flackt stråk som 
domineras av vegetationstypen tuvtåtelfuktäng. Nordväst därom återfinns en enebuskrik slänt 
med gräs-lågstarrfuktäng, rödvenfriskäng och fårsvingeltorräng. I hagens sydöstra del ligger 
ett bergsparti som hyser rödvenfriskäng och fårsvingeltorräng. Över hela hagen råder en 
kraftig gräsdominans. Området hyser i kanterna enstaka träd av alm, björk, tall, gran, ek, rönn 
och al samt buskar av en, rönn, björk och tall.  
 
Flora   Prästkrage, harstarr, stagg, bockrot, knägräs och i hagens nordvästra slänt riklligt med 
slåttergubbe.  
 
Hävd   Hagen är svagt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Mindre avsnitt visar en svag gödselpåverkan.  



 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2  
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 138 
Namn   Kareby ; Kareby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater   7B5e2A8A. 642790 / 127005 
Areal    2,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger strax öster om Kareby kyrka och utgörs till stor del av ett smalt, 
flackt stråk. Hagen gränsar i öster till tomtmark, men i övrigt till ung lövskog.  
 
Vegetation   Hagen domineras helt av en bitvis mycket tuvig rödvengräshed. Längst i väster återfinns 
dock en gödslad äng och i sydost dominerar vegetationstypen stagghed. Hagen hyser buskar av en, tall, 
asp, björk och sälg samt unga träd av björk, tall och asp.  
 
Flora   Harstarr, nattviol, grönvit nattviol, ängsskallra, stagg, knägräs och rikligt med slåttergubbe.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är till största delen välhävdad. Slyuppslaget av asp är dock betydande i 
hagens norra kant.  
 
Ingrepp och påverkan    I ett litet avsnitt längst i väster syns en tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 
Objekt nr 139 
Namn   Ringby ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5e3A0B. 642805 / 127020 
Areal    1,1 ha  



 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en mindre, delvis bergig kulle invid vägen sydväst om Ringby. 
Hagen gränsar i söder till tomtmark och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Kring hällarna återfinns vegetationstypen fårsvingeltorräng samt mindre mängder 
rödvengräshed. Stora ytor täcks av rödvenfriskäng, men längst i sydost dominerar en tuvtåteläng med 
mycket ängssvingel. Hagen hyser enstaka buskar av en, nypon, björk, rönn och asp samt i dess 
sydvästra kant stora träd av asp, alm, sälg och ek.  
 
Flora    Harstarr, stagg, svinrot och prästkrage.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och nöt och hävden är svag till måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan    Mindre avsnitt visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 140 
Namn   Rogstorp ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5e3A8F. 642880 / 127060 
Areal    2,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en bergskulle invid gårdarna i Rogstorps by. Undantaget en 
dunge i sydväst omges hagen av ett öppet jordbrukslandskap. I hagen finns en liten damm.  
 
Vegetation   Kring de kala hällarna dominerar vegetationstypen fårsvingeltorräng, medan de flackare 
partierna huvudsakligen hyser tuvtåteläng. Dessutom återfinns rödvenfriskäng och mindre mängder 
stagghed, gräs-lågstarrfuktäng och högörtfuktäng. Hagen hyser i sin södra kant enstaka träd av tall och 
björk samt buskar av en, björk, tall, gran och rönn.  
 
Flora   Harstarr, stagg, svinrot och grönvit nattviol.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och hävden är till största delen måttlig. Ett mindre parti i sydost saknar hävd. 
 
Ingrepp och påverkan    En mindre del i norr visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 141 



Namn   Arntorp ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5e0A4I. 642550 / 127085 
Areal    1,4 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en smal remsa betesmark och ligger intill gamla E6:an strax 
nordväst om Kungälv. Hagen gränsar i öster till skog och hällmark och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstypen tuvtåteläng som i söder ställvis övergår i en 
högörtfuktäng. I slänterna upp mot hällmarkerna återfinns en rödvenfriskäng. Hagen kantas i sydväst av 
träd av ek, apel, björk, asp, al, gran, tall och sälg samt buskar av en, björk, nypon, rönn, slån, al, hassel, 
björnbär och vide.  
 
Flora   Slåttergubbe, svinrot, stagg, bockrot och harstarr.  
 
Hävd   Hävden är svag.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och två stensatta brunnar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 142 
Namn   Löstorp ; Kareby sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B5e1B4D. 642640 / 127135 
Areal    2,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i ett småkuperat odlingslandskap och gränsar i väster till skog, i 
öster till tomtmark och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagens sydöstra, flackare del hyser vegetationstyperna rödvenfriskäng och tuvtåteläng 
med inslag av högörtfuktäng. I nordväst ligger en bergskulle och här återfinns rödvengräshed, stagghed 
och på berget blåbär-lingonrished. Hagen hyser träd av björk, tall, gran, asp, rönn och ek samt buskar av 
en, asp, nypon, slån, sälg, björk, ek och gran. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora    Stagg, harstarr, slåttergubbe, prästkrage och bockrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Stora delar av hagens sydöstra, flacka delar visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och odlingsrösen.  
 
Värdeklass  3 
 



 

Objekt nr 143 
Namn   Löstorp ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5e1B4I. 642640 /  127180 
Areal    1,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en liten bergskulle omedelbart norr om en gård. Hagen gränsar i 
norr och öster till skogsmark och i övrigt till ett öppet jordbrukslandskap.  
 
Vegetation   Hagen domineras helt av vegetationstyperna rödvenfriskäng och rödvengräshed. Hagen 
kantas av träd av björk, tall, gran, ek, asp, rönn och apel och hyser buskar av en, rönn, asp, björk och 
nypon.  
 
Flora   Svinrot, grönvit nattviol, stagg, harstarr och knägräs.  
 
Hävd   Hävden är måttlig till svag och hagens norra del hyser örnbräken och aspsly.  
 
Ingrepp och påverkan    Hagen hyser ett vedupplag och ett litet parti visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 144 
Namn   Björkebacka ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5e4C5J. 642950 / 127300 
Areal    1,6 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en moränrygg omedelbart öster om Björkebacka gård. Hagen 
gränsar i norr till skog, i söder till ett grustag och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   På hagens krön återfinns vegetationstypen fårsvingeltorräng, men i övrigt dominerar en 
rödvenfriskäng rik på gulmåra. I hagens norra kant återfinns träd av rönn, ek, asp, ask, alm, lind, oxel, 
lönn och björk samt buskar av en, slån, rönn, björnbär, nypon och asp.  
 
Flora    Knägräs, stagg, kattfot, bockrot och harstarr.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är väl till måttligt hävdad. I hagens norra kant återfinns örnbräken och 
aspsly.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett litet avsnitt i sydost visar tydlig gödselpåverkan och här växer mycket 
hundloka.  
 



Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 145 
Namn   Rombacka ; Kareby sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5e4D3J. 642940 / 127390 
Areal    1,2 ha  
  
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en nordvästslänt, intill vägen strax sydväst om Romesjön. I norr 
ansluter Rombacka gård, men i övrigt gränsar hagen till tämligen ung lövskog.  
 
Vegetation   Längst upp i slänten återfinns vegetationtypen ljunghed. Denna ersätts längre ner av 
rödvengräshed följd av rödvenfriskäng. Överallt är inslaget av blodrot markant. Hagen hyser enstaka 
träd av asp, rönn och björk samt buskar av nypon, björk, asp, ek, rönn och björnbär.  
 
Flora   Slåttergubbe och svinrot.  
 
Hävd   Saknas.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 146 
Namn   Sanner ; Romelanda sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5e2E6H. 642760 / 127470 
Areal   1,0 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av ett mindre, kuperat gravfält och ligger strax väster om 
Romelanda. Hagen gränsar i norr till åkermark och i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation   Hagen domineras helt av vegetationstyperna rödvengräshed och ljunghed, med inslag av 
blåbär respektive blodrot. Endast ett litet avsnitt hyser en rödvenfriskäng. Hagen saknar träd, men hyser 
rikligt med högvuxna enbuskar samt asp- och björksly.  
 
Flora   Svinrot, stagg och slåttergubbe.  
 
Hävd   Området hävdas manuellt i kulturminnesvårdande syfte, men hävden klassas som svag.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och ett gravfält från järnåldern.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. 
Inom objekt nr 14.  



 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, ingrepp-påverkan.  
 
 

Objekt nr 147 
Namn   Dössebacka ; Romelanda sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, betad skog  
Koordinater    7B5f1B8D. 642690 / 127630 
Areal   4,4 ha 
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en svag nordvästsluttning på en mäktig moränås strax söder om 
Romelanda. Hagen gränsar i söder och väster till barrskog och i övrigt i huvudsak till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagens sydvästra del domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng med inslag av 
rödsvingel, medan dess centrala och nordöstra del hyser en rödvengräshed. I norr står en tät skog av 
huvudsakligen al och med ett ytterst sparsamt fältskikt. Hagen hyser även träd av gran, tall, sälg, apel, 
björk, bok, rönn, ek och lönn. Buskskiktet utgörs främst av en, men hyser även björnbär, björk, hassel 
och rönn.  
 
Flora   Slåttergubbe,  knägräs, stagg och bockrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och hävden är huvudsakligen svag till måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan    Hagens sydvästra del visar en tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 148 
Namn   Dössebacka ; Romelanda sn 
Naturtyp    Björkhage, annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B5f2B0G. 642700 / 127660 
Areal   1,7 ha 
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en svag nordvästsluttning på en mäktig moränrygg strax söder om 
Romelanda. Området gränsar i söder till ett grustag och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen domineras av en rödvengräshed med blåbär och liljekonvalj, men hyser i nordost 
även en rödvenfriskäng med mycket ängssyra. I sydost står en tät talldunge och i väster dominerar 



flerstammiga björkar. Hagen hyser dessutom träd av asp, rönn, gran och ek samt buskar av en, rönn och 
ek. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora    Prästkrage, knägräs, svinrot, bockrot, grönvit nattviol och rikligt med slåttergubbe.  
 
Hävd   Hagen är måttligt hävdad och buskröjning har utförts.  
 
Ingrepp och påverkan    En liten smal remsa har blivit upplöjd.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, geografisk representativitet,  ingrepp-
påverkan, nuvarande hävd.  
 
 

Objekt nr 149 
Namn   Ryr ; Romelanda sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B5f2B4F. 642750 / 127650 
Areal   3,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en enebuskrik bergskulle och angränsande flacka marker strax 
söder om gården Västra Ryr. Hagen gränsar i väster och i sydost till skog, men i övrigt till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation   Den bergiga nordvästra delen av hagen domineras av vegetationstyperna blåbär-
lingonrished och rödvengräshed. De flackare delarna hyser rödvenfriskäng, tuvtåtelfuktäng och en tuvig 
gräs-lågstarr- fuktäng med odon. Små partier hyser högörtfuktäng med knapptåg. I hagens nordvästra 
del växer träd av tall, ek och björk, medan dess södra del hyser apel, ask och stora ekar. Buskskiktet 
domineras helt av en, men hyser även hassel och slån. Täckningsgraden uppgår totalt till ungefär 25 
procent.  
 
Flora   Svinrot, backtimjan, knägräs, harstarr och grönvit nattviol.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 



Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 150 
Namn   Ryr ; Romelanda sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5f2B7D. 642770 / 127635 
Areal   1,2 ha 
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en liten bergskulle omedelbart norr om gården Västra Ryr. Hagen 
gränsar i söder till gårdsplanen och lövskog och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Kullen hyser vegetationstyperna fårsvingeltorräng och rödvenfriskäng med inslag av 
ängshavre, medan slänten nedanför kullen täcks av en tuvtåteläng. Hagen hyser en apel och enstaka 
buskar av nypon, rönn och björk.  
 
Flora   Slåttergubbe, jungfru Marie nycklar, prästkrage, backtimjan, bockrot, harstarr, svinrot och 
kattfot.  
 
Hävd   Hagen är huvudsakligen betad av häst och hävden är måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan    Hälften av hagen visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar   Jordkällare.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 151 
Namn   Romelanda ; Romelanda sn 
Naturtyp    Ekhage, öppen hagmark 
Koordinater    7B5f3A0I. 642805 / 127580 
Areal   6,2 ha 
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en svag sydostsluttning omedelbart sydväst om Romelanda 
samhälle. Hagen gränsar i norr till lövskog och bebyggelse och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   I områdets nordvästra hörn är hagen öppen och här återfinns vegetationtypen 
rödvenfriskäng samt små mängder tuvtåtelfuktäng. Hagen är i övrigt ganska sluten och hyser 
huvudsakligen en friskäng med skogsnäva, rödblära, humleblomster, daggkåpor och hallon. I ett litet 
parti i norr återfinns en blåtåtelfuktäng med veketåg. Hagen domineras av stora och vida ekar, men i 
dess nordvästra del växer även björk, oxel, asp, rönn, apel och al. Buskskiktet domineras kraftigt av 
hassel, men hyser även en, asp, al, nypon, ek, slån och hägg. Hagen präglas överallt av stora mängder 
aspsly. Täckningsgraden uppgår till ungefär 75 procent.  
 



Flora   Stagg, darrgräs, ormrot, slåttergubbe, grönvit nattviol och smörboll.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt men endast den nordvästra delen är måttligt hävdad. Stora delar av hagen 
saknar hävd.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
ingrepp-påverkan, skönhet. 
 
 

Objekt nr 152 
Namn   Hög ; Romelanda sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B5f4C2I. 642925 / 127790 
Areal   4,1 ha 
 
Allmän beskrivning   Hagen är till största delen flack och ligger strax nordost om Romelanda. Hagen 
gränsar i öster och väster till bebyggelse, i söder till lövskog och i norr till jordbruksmark.  
 
Vegetation   I hagens östra del dominerar vegetationstypen tuvtåteläng med skogsfräken och ängssyra, 
medan dess västra del hyser en rödvenfriskäng med stagg. Längs ett dike återfinns högörtfuktäng. I 
hagens östra hälft växer träd av al, björk, gran och rönn samt dess buskar av en, björk, hagtorn, 
björnbär, sälg och al.  
 
Flora   Slåttergubbe, svinrot, harstarr, grönvit nattviol, knägräs, ängsskallra och ställvis rikligt med 
stagg.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt. Merparten av hagen är måttligt hävdad, medan dess östra del endast är svagt 
hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, geografisk representativitet, ingrepp-påverkan. 
 
 

 
 



Objekt nr 153 
Namn   Hög ; Romelanda sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater     7B5f4C4G. 642950 / 127765 
Areal   4,6 ha 
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger strax nordost om Romelanda och utgörs av en bergskulle och norr 
därom liggande flacka marker. Hagen gränsar i väster till lövskog, i söder till bebyggelse och i öster till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation   Bergskullen domineras av vegetationstypen fårsvingeltorräng, medan resten av hagen täcks 
av en rödvenfriskäng med ängshavre, grusstarr och gulmåra, samt en tuvtåteläng. Den förra ligger 
delvis på stenbunden mark och är mycket tuvig. I hagens kanter står träd av ask, alm, björk, sälg, rönn, 
apel, tall, gran, lönn, asp och ek. Hagen hyser även buskar av en, björk, rönn, al, björnbär och hassel.  
 
Flora   Backtimjan, stagg, harstarr, kattfot och svinrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar med grindar samt en hög från järnåldern.  
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 154 
Namn   Hög ; Romelanda sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater     7B5f4C8E. 642980 / 127740 
Areal   1,0 ha 
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på moränmaterial i en nordvästsluttning strax nordost om 
Romelanda. Hagen gränsar i sydost till tallskog och i övrigt till betesmark.  
 
Vegetation   Hagen är småkullig och domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, som längst upp i 
hagen dock övergår i rödvengräshed. Hagen saknar träd och buskar.  
 
Flora   Stagg och gott om slåttergubbe.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är väl till måttligt hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  



 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 155 
Namn   Honeröd ; Romelanda sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B5f4D7A. 642975 / 127810 
Areal   3,8 ha 
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger strax nordost om Romelanda, på ömse sidor om den meandrande 
Välabäcken. Hagen gränsar i sydväst till lövskog, men i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Mindre avsnitt hyser vegetationstypen rödvenfriskäng, men hagen domineras av 
tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng med kärrtistel, vattenstånds och strutbräken. Längs bäcken står stora 
träd av al och ask. Hagen hyser även buskar av al, ask, hassel och nypon. Täckningsgraden uppgår till 
ungefär 25 procent.  
 
Flora   Prästkrage, smörboll, darrgräs, stagg och harstarr.  
 
Hävd   Området betas av nöt och är svagt till måttligt hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan    Mindre partier visar en svag gödselpåverkan.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 156 
Namn   Lövön ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, havsstrandäng 
Koordinater    7B6d1D7D. 643175 / 125830 
Areal    2,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Lövön ligger i Hakefjordens södra del. Området utgörs av en smal hage 
mitt på ön och en större i nordväst. Hagarna gränsar i huvudsak till betesmark, hällmark och 
tomtmark.  
 



Vegetation   Dominerande vegetationstyper är rödvenfriskäng och gräs-lågstarrfuktäng. 
Havsstranden i nordväst är sandig och hyser främst vårbrodd, fårsvingel, krypven, sandstarr, 
bergsyra och kärringtand. Hagarna kantas av träd av ek, asp, rönn, apel och björk samt buskar 
av en, slån, nypon och apel.  
 
Flora   Jungfrulin, jungfru Marie nycklar, darrgräs, harstarr, prästkrage, svinrot, gullviva och 
ängsskallra.  
 
Hävd   Hagarna betas av nöt och häst och är huvudsakligen välhävdade.  
 
Ingrepp och påverkan    Hälften av hagmarken visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    I området finns en skålgropssten från bronsåldern och 
stengärdesgårdar med grindar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.3. 
Klass 1.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Delvis inom objekt 
nr 39.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, värde 
för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 157 
Namn   Torp ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, havsstrandäng 
Koordinater    7B6c1A7I. 643180 / 126080 
Areal    1,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en svag nordsluttning mellan landsvägen och Vallby kile. 
Hagen gränsar i söder till hällmarker och i övrigt till gamla betesmarker.  
 
Vegetation   Stranden domineras av krypven, hundstarr, salttåg, gulkämpe och rödsvingel. 
Ovanför stranden följer en zon med vegetationstypen tuvtåtelfuktäng, som längst i väster 
övergår i en högörtsfuktäng. Den övre delen av hagen hyser en rödvenfriskäng med spridda 
inslag av ogräsmaskrosor.   I området återfinns enstaka buskar av en och ek.  
 
Flora    Knägräs, ängsskallra, bockrot, salttåg, krypven, gåsört, gulkämpe, harstarr och 
prästkrage.  
 



Hävd   Hagen betas av nöt och är till lika delar svagt, måttligt och väl hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    En tredjedel av hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.5. 
Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3) och kulturminnesvården (KO 17).   
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 29.     
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 158 
Namn   Flögen ; Solberga sn 
Naturtyp    Havsstrandäng, ekhage 
Koordinater    7B6c2B5C. 643255 / 126125 
Areal    3,7 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen utgörs av en till stora delar skogsklädd bergskulle och en slänt ner mot 
norra stranden av Vallby kile. Området gränsar i nordväst till lövskog och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Strandängen hyser salttåg, krypven, hundstarr, gulkämpe, rödsvingel och havssälting. 
Ovanför denna vidtar vegetationstypen tuvtåteläng, som ställvis övergår i högörtsfuktäng. Bergskullen 
visar mycket berg i dagen och här återfinns fläckar av blåbär-lingonrished och fårsvingeltorräng. I östra 
delen av hagen finns ett öppet parti med rödvenfriskäng. Strandängen saknar buskar och träd, medan 
hagen ställvis är helt sluten. Runt hagen löper en bård av ställvis stora ekar, träd av ask, sälg, björk, tall 
och asp samt buskar av nypon, slån, en, apel, rönn, ek, hassel, björnbär och asp. Täckningsgraden 
uppgår totalt till ungefär 25 %.  
 
Flora   Krissla, darrgräs, stagg, knägräs, harstarr, slåttergubbe, ängsskallra, svinrot, jungfrulin, 
prästkrage, kattfot, havssälting, salttåg, krypven, gulkämpe och blåsklöver.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad. Slyuppslaget är i norr betydande.  
 
Ingrepp och påverkan    Det öppna partiet i östra delen av hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987. Inom objekt 3.7. Klass 3. 
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3) och kulturminnesvården (KO 17).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 29.     
 
Värdeklass  2 



 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 159 
Namn   Torp ; Solberga sn 
Naturtyp    Havsstrandäng 
Koordinater    7B6c2B0G. 643210 / 126165 
Areal    0,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Strandängen ligger långt in på Vallby kiles södra strand och gränsar till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation   Stranden domineras av salttåg, hundstarr, krypven, gulkämpe, gåsört och 
rödsvingel. Längre upp mot åkermarken återfinns vegetationstypen tuvtåteläng. I områdets 
östra del står ruggar med havssäv. Träd och buskar saknas helt.  
 
Flora   Blåsklöver, havssälting, kärrsälting, gulkämpe, salttåg, gåsört, krypven, revigt saltgräs 
och knutvarv.  
 
Hävd   Strandängen betas av nöt och hävden är väl till måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan    Mot jordbruksmarken syns en svag gödselpåverkan.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.7. 
Klass 3.   
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3) och kulturminnesvården (KO 17).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 29.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, värde för friluftslivet.  
 
 
Objekt nr 160 
Namn   Torp, Årsnäs ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B6c1B4C. 643150 / 126130 
Areal    2,5 ha  



 
Allmän beskrivning   Hagarna ligger på ett bergsparti strax söder om Vallby kile. Området 
gränsar i öster till en damm,  i norr till hällmarker och i övrigt till skog. Här och var finns berg 
i dagen.  
 
Vegetation   Den östra hagen hyser en rödvenfriskäng medan den västra huvudsakligen täcks 
av en tuvtåteläng. I områdets sydvästra del återfinns träd av gran, björk, tall, asp, sälg och 
apel samt buskar av rönn, björk, sälg, asp, nypon, en och apel. Här uppgår täckningsgraden 
till ungefär 50 procent.  
 
Flora   Stagg och rikligt med harstarr. I sydost återfinns ett stort bestånd med slåttergubbe.  
 
Hävd   Hagarna betas av häst och nöt och är till lika delar svagt, måttligt och väl hävdade.  
 
Ingrepp och påverkan    Den östra hagen visar ställvis en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.5. 
Klass 2.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3) och kulturminnesvården KO 17).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Delvis inom objekt 
nr 29.     
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 161 
Namn   Flögen, Nedre Knaverstad ; Solberga sn 
Naturtyp    Havsstrandäng 
Koordinater    7B6c2C4A. 643245 / 126200 
Areal    3,5 ha  
 
Allmän beskrivning   Stranden ligger längst in i Vallby kile och gränsar huvudsakligen till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation   Stranden domineras av salttåg, hundstarr, krypven, gulkämpe, rödsvingel och 
gåsört. Små partier hyser revigt saltgräs och längst i väster återfinns ruggar med havssäv. Mot 
åkermarken dominerar vegetationstypen tuvtåteläng. Träd och buskar saknas helt.  
 
Flora   Saltnarv, kärrsälting, havssälting, salttåg, gulkämpe, gåsört, krypven, harstarr och 
blåsklöver.  
 
Hävd   Strandängen betas av nöt och är välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Närmast åkermarken syns en svag gödselpåverkan.  



 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.7. 
Klass 3.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3) och kulturminnesvården (KO 17).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 29.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, värde för friluftslivet.  
 
 

Objekt nr 162 
Namn   Nedre Knaverstad ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6c3C5F. 643350 / 126250 
Areal    1,4 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen är kuperad, har berg i dagen och ligger mellan två gårdar strax 
nordost om Vallby kile. Hagen gränsar i norr till skog och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hällarna kantas av vegetationstyperna hällmarkstorräng och fårsvingeltorräng. 
Hagens flacka partier hyser rödvenfriskäng och tuvtåteläng, samt mindre partier med 
stagghed. I hagens södra del och norra kant återfinns träd av björk och tall. Buskskiktet hyser 
en, rönn, tall, björk och nypon, Dominerande arter är björk respektive en.  
 
Flora   Stagg, harstarr, knägräs och slåttergubbe.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    En stor del av hagens flacka partier visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden,  geografisk representativitet, typrepresentativitet,  
nuvarande hävd. 
 
 



Objekt nr 163 
Namn   Lid, Skår ; Solberga sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B6c3C1G. 643315 / 126270 
Areal    3,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger till största delen i en flack sydvästslänt strax nordost om 
Vallby kile. Hagen gränsar i söder och öster till bergskullar, men i övrigt till jordbruksmark. I 
hagen finns en mindre damm.  
 
Vegetation   Torrare marker hyser vegetationstyperna fårsvingeltorräng och ljunghed ; den 
senare med inslag av odon och ställvis mycket tuvig. I hagen återfinns även avsnitt med 
rödvenfriskäng och stagghed, men den största delen täcks av en tuvtåteläng. Hagen domineras 
av enbuskar och bland dessa är marken mycket tuvig. Buskskiktet hyser även björnbär, tall 
och rönn.  
 
Flora   Slåttergubbe, stagg, harstarr, knägräs, darrgräs, ängsskallra och prästkrage.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är till lika delar väl, måttligt och svagt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    En mindre remsa i sydväst visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 164 
Namn   Lid, Skår, Nedre och Övre Knaverstad ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6c2C5F. 643250 / 126260 
Areal    25 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av ett stort stråk av bergskullar och norr därom liggande 
flack betesmark. Området gränsar i norr till berg och i övrigt till gårdar och jordbruksmark. 
Genom området går en väg.  
 
Vegetation   Merparten av de flacka markerna domineras av vegetationstypen tuvtåteläng, 
men flerstädes återfinns stagghed, rödvenfriskäng och gräs-lågstarrfuktäng. Bergskullarna 
domineras av fårsvingeltorräng, men hyser även partier med ljunghed. I området återfinns 



enstaka träd av oxel, björk och rönn. Buskskiktet domineras av en, men hyser även oxel, rönn, 
tall, björnbär, nypon och slån.  
 
Flora   Stagg, harstarr, bockrot, knägräs, slåttergubbe och vanlig ögontröst.  
 
Hävd   Området betas till största delen av nöt och hävden är huvudsakligen måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan    Merparten av de flacka markerna visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stensättningar från järnåldern och rikligt med 
stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Delvis inom 
objekt 3.7. Klass 3.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 3) och kulturminnesvården (KO 17).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 29.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
ingrepp-påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 165 
Namn   Övre Knaverstad ; Solberga sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B6c2D7C. 643275 / 126325 
Areal    1,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen är tämligen liten, kuperad och visar en del berg i dagen. Hagen 
gränsar i söder och öster till skog och fritidshus och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hällarna och de torra backarna hyser vegetationstyperna fårsvingeltorräng och 
rödvengräshed, medan mellanliggande marker domineras av tuvtåteläng. Hagen hyser träd av 
ek, björk, asp, rönn, sälg och tall samt buskar av en, nypon, vide och slån. Täckningsgraden 
uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora   Slåttergubbe, knägräs, harstarr, stagg, prästkrage och kattfot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Delar av de flacka markerna visar en svag gödselpåverkan.  
 



Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 166 
Namn   Vinningstorp ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6c3D4I. 643345 / 126385 
Areal    1,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger omedelbart väster om Södra Vinningstorps gård och utgörs av en 
bergskulle och flack betesmark. Området gränsar i norr till betesmark, i väster till skog, i söder till 
jordbruksmark och i öster till bergshällar.  
 
Vegetation   Hällarna omges av vegetationstypen fårsvingeltorräng. Hagen domineras av tuvtåteläng, 
men hyser även stagghed och en tuvig rödvengräshed. I hagen återfinns träd av tall, björk sälg och gran 
samt buskar av en, tall, björk och rönn.  
 
Flora   Bockrot, stagg, harstarr, knägräs och mandelblom.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    En mindre del av hagen visar svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 167 
Namn   Vinningstorp ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6c3E9D. 643395 / 126435 
Areal    0,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en nordvästsluttning invid vägen norr om Solberga. 
Området gränsar i öster och söder till skog och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser även 
rödvengräshed. Träd saknas helt, men hagen hyser enstaka buskar av en, gran och asp.  



 
Flora    Prästkrage, slåttergubbe, stagg, harstarr och knägräs.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är huvudsakligen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan   Halva hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 168 
Namn   Prästbol, Vitsten-Holmen ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6c2D3C. 643240 / 126340 
Areal    7,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen är flack och ligger huvudsakligen på berghällar med tunnt 
jordtäcke. Området gränsar i öster och söder till gårdar och ung skog, men i övrigt till 
jordbruksmark. I hagens norra del finns en mindre damm.  
 
Vegetation   Hagen uppvisar en mosaik av berghällar och vegetationstyperna 
fårsvingeltorräng, rödvenfriskäng, gräs-lågstarrfuktäng, tuvtåteläng och i nordväst även 
ljunghed. Hagen hyser enstaka träd av björk och asp samt buskar av en, björk, asp och nypon.  
 
Flora    Harstarr, stagg, slåttergubbe och knägräs.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett litet parti visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Två gravfält från järnåldern samt stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.7. 
Klass 3.  
Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 17).   
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 29.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd.  
 



 

Objekt nr 169 
Namn   Skår, Lid ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6c1D8A. 643180 / 126300 
Areal    4,4 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger strax nordväst om Solberga och utgörs av en bergskulle omgärdad 
av jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen hyser mycket berg i dagen och domineras av vegetationstypen fårsvingeltorräng. På 
hagens nordsida återfinns blåbär-lingonrished och stagghed, i öster dominerar rödvenfriskäng och runt 
om finns en tuvtåteläng. Hagen kantas av ek och asp och i öster står träd av alm, oxel, gran, gullregn 
och körsbär. Buskskiktet utgörs av en, tall, ek, rönn, björk, gran, hassel och snöbär.  
 
Flora   Stagg, harstarr, knägräs, bockrot, slåttergubbe och svinrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett mindre parti i nordost visar en tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar, ett åldre åkersystem i norr, en husgrund i öster 
och flera högar från järnåldern.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987. Inom objekt 3.7. Klass 3.  
Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 17).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 29.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, mångformighet, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ålderdomligt jordbrukslandskap.   
 
 

Objekt nr 170 
Namn   Vallby ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater   7B6c0C9D. 603100 / 126240 
Areal    13 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen utgörs av en större bergskulle och söder därom liggande flacka 
marker. Området ligger strax väster om Solberga och gränsar överallt till jordbruksmark.  
 



Vegetation   Bergskullarna domineras av vegetationstypen fårsvingeltorräng, men hyser även 
mindre avsnitt med rödvenfriskäng, rödvengräshed och stagghed. De flacka markerna i sydost 
täcks huvudsakligen av tuvtåteläng. Hagen hyser på bergskullarna enstaka träd av björk och 
asp samt gott om enbuskar.  
 
Flora   Blåsuga, knägräs, stagg och harstarr.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är väl till måttligt hävdad. Lövsly har röjts och brännts.  
 
Ingrepp och påverkan    De flacka markerna visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.7. 
Klass 3.  
Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 17).   
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 29.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
nuvarande hävd, storlek. 
 
 

Objekt nr 171 
Namn   Solberg, Valeberg ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6c0D6H. 643070 / 126475 
Areal    8,5 ha  
 
Allmän beskrivning   Området är flackt och ligger strax söder om Solberga kyrka. I öster och 
sydväst ansluter  skogsmark, men i övrigt gränsar hagen till jordbruksmark. Hagen visar en 
hel del berg i dagen och hyser en mindre damm.  
 
Vegetation   Hagen uppvisar till stor del en mosaik med hällmarker omgivna av 
vegetationstyperna fårsvingeltorräng, rödvengräshed, rödvenfriskäng och gräs-
lågstarrfuktäng. På djupare jordar uppträder flerstädes en tuvtåteläng. I hagens södra och östra 
kanter står träd av tall, björk, rönn, asp, sälg och gran samt buskar av en, tall, rönn och asp.  
 
Flora   Knägräs, stagg, harstarr och slåttergubbe.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och nöt och är till största delen välhävdad. I nordost återfinns 
aspsly.  
 



Ingrepp och påverkan    En mindre del av hagen visar en svag gödselpåverkan. I anslutning 
till gårdarna i norr återfinns flera mindre skrothögar.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.7. 
Klass 3.  
Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 17).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Delvis inom objekt 
nr 29.     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, symbol- och 
identitetsvärde . 
 
 

Objekt nr 172 
Namn   Tunge ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6c1E6C. 643170 / 126420 
Areal    7,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger omedelbart öster om Tunge gårdar och består av en 
sydlig, bergigare del och en nordlig, flackare del. Området gränsar i öster till skogsmark, i 
norr till jordbruksmark och i övrigt till bebyggelse. I området finns en mindre damm.  
 
Vegetation   Områdets södra del visar mycket berg i dagen och hyser fläckvis förekomst av 
vegetationstyperna fårsvingeltorräng, rödvengräshed, gräs-lågstarrfuktäng och 
tuvtåtelfuktäng. I hagens norra del återfinns stora ytor med rödvenfriskäng och 
rödvengräshed. Här finns även partier med stagghed, fårsvingeltorräng och tuvtåteläng. 
Hagen kantas i öster av träd av björk och tall. Buskskiktet domineras av en, men hyser även 
björk, rönn, al och tall.  
 
Flora   Stagg, harstarr, knägräs och ängsskallra.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och nöt, är i söder svagt och i norr väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett mindre avsnitt i norr visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.     
 
Värdeklass  2 



 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden,  geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 173 
Namn   Tunge, Skäggstorp ; Solberga sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B6c2E1H. 643220 / 126480 
Areal    3,6 ha  
 
Allmän beskrivning   Området utgörs av en mindre bergskulle och en sluttning ner mot en bäck. Hagen 
ligger nordost om Solberga strax öster om Norgården. Hagen gränsar i norr till hällmarker och skog, i 
söder till betesmark och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   På de torraste markerna dominerar vegetationstypen fårsvingeltorräng. Längre ner mot 
bäcken följer rödvenfriskäng och tuvtåteläng. Hagen hyser i dess norra och södra kant träd av ek, tall, 
björk och asp respektive al, ask, pil och sälg. Buskskiktet domineras av en och nypon, men hyser även 
slån, apel, rönn och getapel. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora   Slåttergubbe, stagg, harstarr, knägräs och bockrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    En mindre del av hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, 
ålderdomligt jordbrukslandskap. 
 
 

Objekt nr 174 
Namn   Långeland ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6d1A8C. 643190 / 126525 
Areal   3,1 ha 
 



Allmän beskrivning   Hagen ligger strax norr om Kode och utgörs av en bergskulle och norr 
därom liggande flack betesmark. Hagen gränsar i norr till en lövdunge och en bäck, i väster 
till Långelands gård och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagens norra flackare marker hyser vegetationstypen tuvtåteläng, medan 
bergskullen hyser fårsvingeltorräng, gräs-lågstarrfuktäng och ljunghed. De bägge senare är 
mycket tuviga och ljungheden är synnerligen välbetad. Längs hagens norra och västra kant 
återfinns träd av björk, ek, al, oxel, gran och rönn. Buskskiktet utgörs av enstaka nypon, en 
och i sydost även lövsly.  
 
Flora   Stagg, harstarr, slåttergubbe, knägräs och ängsskallra.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är måttligt till väl hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Hagens norra hälft visar svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 175 
Namn   Kode ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6d1A8E. 643180 / 126545 
Areal   4,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger omedelbart norr om Kode och utgörs av  en bergskulle och 
nordväst därom liggande flacka marker. Hagen gränsar i söder till ett bostadsområde och i 
övrigt till jordbruksmark.        I hagen finns en mindre damm.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstypen tuvtåteläng, men bergskullen hyser 
fårsvingeltorräng och rödvenfriskäng. Hagen saknar träd, men hyser buskar av främst en, men 
även björk, gran, nypon och rönn.  
 
Flora   Slåttergubbe, stagg, knägräs, harstarr, kattfot och bockrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Hagens nordvästra hälft visar svag gödselpåverkan.  
 



Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs 
kommun, 1987. Inom objekt nr 9. 
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet. 
 
 

Objekt nr 176 
Namn   Guntorp ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6d0A7E. 643080 / 126550 
Areal   5,5 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger strax sydväst om Kode och utgörs av en bergskulle med 
två mindre dammar. Hagen gränsar i väster till Guntorp by och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hällarna kantas av vegetationstyperna ljunghed, stagghed, rödvengräshed och 
fårsvingeltorräng. Flackare marker hyser i söder tuvtåteläng och i norr gräs-lågstarrfuktäng 
och rödvenfriskäng. Hagen hyser i sydväst tämligen unga  träd av björk och tall. Buskskiktet 
utgörs av främst en, men även tall, björk och gran.  
 
Flora   Stagg, knägräs, harstarr och jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd   Hagen betas i norr av får, i söder av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Mindre flackare partier visar svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar samt en stensättning från järnåldern.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

 
 
 



Objekt nr 177 
Namn   Halltorp ; Solberga sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B6d0A4F. 643040 / 126555 
Areal   2,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger strax söder om Kode och utgörs av en bergskulle och 
nordost därom flack betesmark. Området gränsar i nordost och sydväst till bebyggelse och i 
övrigt till ung lövskog.  
 
Vegetation   Bergskullen hyser vegetationstyperna fårsvingeltorräng, rödvengräshed och 
blåbär-lingonrished. De flacka markerna täcks av rödvenfriskäng och mindre partier  gräs-
lågstarrfuktäng. Hagens bergiga del domineras av enbuskar, medan resten hyser unga träd av 
björk, rönn och sälg samt buskar av alm och rönn. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 
procent.  
 
Flora   Slåttergubbe, stagg, knägräs och harstarr.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är till största delen välhävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 178 
Namn   Tolleröd ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6d0D3D. 643030 / 126830 
Areal   1,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en flack östsluttning med lite berg i dagen omedelbart 
nordost om Tolleröd Sörgård. Hagen gränsar i nordväst till skog och i övrigt till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation   I hagens norra del återfinns vegetationstypen fårsvingeltorräng, medan resten 
domineras av rödvenfriskäng och tuvtåteläng. Hagen saknar träd, men hyser enstaka buskar 
av nypon, slån, apel och alm.  
 
Flora   Stagg och svinrot.  
 



Hävd   Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Hälften av hagen visar en tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    I hagen finns stengärdesgårdar.  
 
Dokumentation  Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. 
Göteborg, 1973.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 179 
Namn   Tolleröd ; Solberga sn 
Naturtyp    Ekhage, betad skog 
Koordinater    7B6d0D5E. 643050 / 126840 
Areal   3,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen utgörs av en delvis bergig, i väster skogklädd kulle och 
omgivande slänter. Hagen gränsar i sydväst till lövskog, men i övrigt huvudsakligen till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation   Skogen är västerut väl sluten och hyser en gles gräshed med lundgröe och 
rödven. I norr och öster är hagen öppnare och här återfinns allt efter markfuktighet 
vegetationstyperna rödvengräshed, fårsvingeltorräng, rödvenfriskäng och tuvtåteläng. Hagen 
domineras av stora och vida ekar, bokar och lönnar. Hagen hyser dessutom träd av rönn, apel, 
björk, asp och gran samt buskar av en, ek, asp, hassel, rönn, nypon, slån och björk. 
Täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Flora   Grönvit nattviol, stagg, harstarr, slåttergubbe, ängsskallra, stor blåklocka och 
prästkrage.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är till lika delar väl, måttligt och svagt hävdad. I hagens norra 
del återfinns mycket asp- och björksly.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett litet parti i norr visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar samt ett gravfält från järnåldern.  
 
Dokumentation  Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. 
Göteborg, 1973.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 



Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 180 
Namn   Skålldal ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6d1D2J. 643120 / 126890 
Areal   4,4 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger intill Skålldal mellangård och utgörs av en bergskulle 
och angränsande flacka marker. Hagen gränsar i söder till en gårdsplan, i norr till skog och i 
övrigt till jordbruksmark. Hagens norra del hyser stenbunden mark och i söder finns en 
damm.  
 
Vegetation   Hagens torra marker hyser vegetationstypen fårsvingeltorräng, medan 
rödvenfriskäng och stagghed täcker de friska. I ett större flackt område i norr återfinns gräs-
lågstarrfuktäng med knapptåg. Hagen hyser enstaka stora träd av kastanj, ask, bok, apel, björk 
och ek samt träd av tall, rönn och gran. Buskskiktet utgörs av ask, en, rönn, björk, tall, asp, 
björnbär, syren, nypon och olvon och är sammanhängande på kullens västsida.  
 
Flora   Stagg, knägräs, harstarr,  kattfot, slåttergubbe och prästkrage.   
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är huvudsakligen  måttligt hävdad. Buskröjning har utförts.  
 
Ingrepp och påverkan    En svag gödselpåverkan märks i hagens östra kanter.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Dokumentation Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. 
Göteborg, 1973.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 
Objekt nr 181 
Namn   Nolby ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6d2D0G. 643205 / 126860 
Areal   1,4 ha  



 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en bergskulle strax väster om Nolby. Hagen gränsar 
överallt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen domineras av en rödvenfriskäng som till hälften är gödslad och artfattig. 
Mindre partier hyser en fårsvingeltorräng. I hagens södra kant återfinns träd av ek, björk, alm 
och apel samt buskar av en, björk, nypon, hassel, björnbär och alm.  
 
Flora   Slåttergubbe, stagg, harstarr och bockrot.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Västra hälften av hagen visar en  tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Dokumentation  Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. 
Göteborg, 1973.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 182 
Namn   Nolby ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, betad skog 
Koordinater    7B6d2E1A. 643215 / 126905 
Areal   2,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen utgörs av en bergskulle med ekskog och anslutande flacka 
marker. Området gränsar i söder till lövskog och tomtmark och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Skogsmarken hyser en sparsam vegetation dominerad av blåbär-lingonrished. De 
öppna ytorna täcks huvudsakligen av en tuvtåteläng, medan mindre partier där emellan hyser 
rödvengräshed och stagghed. Skogen domineras av stora ekar samt asp, björk, apel, rönn, ask 
och gran. I hagen återfinns även buskar av en, nypon, björk, apel, rönn och gran. 
Täckningsgraden uppgår till ungfär 30 procent.  
 
Flora   Slåttergubbe, knägräs, stagg, harstarr och stor blåklocka.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Delar av de flacka markerna visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Dokumentation Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. 
Göteborg, 1973.  



 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark. 
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
nuvarande hävd. 
 
 

Objekt nr 183 
Namn    Nolby ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6d2E4E. 643240 / 126940 
Areal   2,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på ömse sidor av en bäck och är mjukt kuperad. Hagen 
gränsar i söder och öster till jordbruksmark och i övrigt till lövskog.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstyperna rödvenfriskäng och tuvtåteläng, varav 
den senare ner mot bäcken övergår i högörtfuktäng. Läng bäcken och hagens kanter står träd 
av sälg och al respektive ek, tall, björk, gran och bok. Hagen hyser buskar av en, tall, al, 
björk, hassel, nypon, slån och vide.  
 
Flora   Svinrot, stagg, harstarr, slåttergubbe, smörboll, prästkrage och backnejlika.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett mindre parti i söder har varit uppodlat och visar en svag 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Dokumentation  Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. 
Göteborg, 1973.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 184 
Namn   Häljeröd ; Solberga sn 



Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater    7B6d1E6G. 643170 / 126965 
Areal   1,2 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en sydostslänt ner mot en bäck strax nordväst om gården 
Karlsberg. Området gränsar i norr och söder till skog och i övrigt till betesmark.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstypen tuvtåteläng som ställvis övergår i 
högörtfuktäng. Hagen hyser även stagghed och stora partier täckta med örnbräken. I hagen 
återfinns träd av ek, al, björk och sälg samt buskar av en, al, sälg, björk, nypon och björnbär. 
Den sistnämnda bidrar i hög grad till att täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora   Slåttergubbe, svinrot, knägräs, stagg, harstarr och darrgräs.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt men hävden är svag.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Dokumentation  Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. 
Göteborg, 1973.  
 
Värdeklass   3 
 
 

Objekt nr 185 
Namn   Lilla Rönning ; Solberga sn 
Naturtyp    Annan träd- och buskbärande hagmark, björkhage 
Koordinater    7B6e0B8I. 643090 / 127180 
Areal   2,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger i en backe och en glänta omedelbart norr om gården Lilla 
Rönning. Området gränsar i söder till gårdsplanen och i övrigt till skog. I hagen finns en 
damm och en bäck.  
 
Vegetation   Hagen domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser mot hällar och 
skogsmark fårsvingeltorräng respektive blåbär-lingonrished och örnbräken. Vid dammen 
återfinns ett mindre parti högörtfuktäng. Hagens nedre del domineras av stora björkar, men 
hyser även träd av lönn, apel, sälg, al, alm samt vidkroniga ekar och bokar. Buskskiktet utgörs 
av björnbär, en, nypon, asp, getapel och al. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora   Stagg, harstarr, knägräs, prästkrage och grönvit nattviol.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och häst och är väl till måttligt hävdad. Hagen är nyligen röjd och 
gallrad.  
 
Ingrepp och påverkan    I hagens övre del ingår en mindre potatisåker.  



 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar, damm och husgrund.  
 
Dokumentation  Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. 
Göteborg, 1973.  
    
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap. 
 
 

Objekt nr 186 
Namn    Dinglebo ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6e0B4I. 643045 / 127185 
Areal   1,3 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen är flack och ligger intill vägen strax norr om Dinglebo gård. 
Området gränsar i norr och väster till jordbruksmark och i övrigt till skog.  
 
Vegetation   Hagen täcks till största delen av en rödvenfriskäng. Hagens västra och centrala 
delar har tidigare varit åker och här återfinns mycket smörblommor. De södra och östra 
kanterna hyser en mycket tuvig blåbär-lingonrished, medan vegetationstypen högörtfuktäng 
med pors och al återfinns längst i öster. Hagen hyser i kanterna träd av ek, björk, gran, tall, 
lönn och synnerligen välvuxen en. Buskskiktet utgörs av en, al, björk, björnbär, hassel och 
slån.  
 
Flora   Grönvit nattviol, stagg, harstarr, jungfru Marie nycklar, slåttergubbe och prästkrage.  
 
Hävd   Hagen betas av häst och är till största delen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Hagens västra och centrala delar har tidigare varit åker och här syns 
en tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
    
Dokumentation  Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. 
Göteborg, 1973.  
 
Värdeklass  3 
 
 

 



Objekt nr 188 
Namn   Lilla Rönning, Lyckan ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6e0C7D. 643075 / 127230 
Areal   2,9 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen är tämligen flack och ligger utsträckt i en dal i nordost-sydvästlig 
riktning. Området gränsar i norr till en grusväg och jordbruksmark och i söder till lövskog. 
Genom hagen rinner en bäck.  
 
Vegetation   I hagen återfinns omväxlande vegetationstyperna rödvengräshed, rödvenfriskäng 
och tuvtåteläng. Vid bäcken dominerar en högörtfuktäng med älgört och strutbräken. Hagen 
hyser några stora och vida solitärer av ek, bok och alm, samt mot dess södra kant även träd av 
björk, rönn, ask och gran. Buskskiktet utgörs av björnbär, hassel, gran, ek och al.  
 
Flora   Stagg, prästkrage och jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad. Omfattande buskröjning har 
nyligen utförts.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Områdets östra hälft omfattas av  
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; Kungälv. 
Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.17. Klass 2.  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 31.   
 
Dokumentation  Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. 
Göteborg, 1973.  
 
Värdeklass  3 
 
 

Objekt nr 189 
Namn   Lyckan ; Solberga sn 
Naturtyp    Ekhage, betad skog 
Koordinater    7B6e0C8D. 643085 / 127235 
Areal   2,8 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en bitvis skogsklädd bergskulle omedelbart sydväst om 
gården Lyckan. Hagen gränsar huvudsakligen till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Bergskullen domineras av vegetationstypen blåbär-lingonrished, medan hagens 
sydöstra del hyser en rödvengräshed och ett litet parti tuvtåteläng. Trädskiktet domineras av 
ek, som på sydsidan når stora dimensioner, men hyser även tall, rönn, asp, björk och bok. I 



hagen återfinns buskar av nypon, ek, rönn, tall, björk, en och björnbär. Täckningsgraden 
uppgår till ungefår 75 procent.  
 
Flora   Prästkrage och  knägräs.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och får och är måttligt hävdad. Buskröjning har utförts.  
 
Ingrepp och påverkan    I hagens östra del ingår en liten potatisåker.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.17. 
Klass 2.  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 31.  
 
Dokumentation  Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. 
Göteborg, 1973.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan. 
 
 

Objekt nr 190 
Namn   Stora Rönning ; Solberga sn 
Naturtyp    Öppen hagmark, betad skog, annan öppen äng 
Koordinater    7B6e1C2J. 643125 / 127300 
Areal   4,4 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger norr om Stora Rönnings gård och utgörs till stor del av tidigare 
uppodlad myrmark. Området gränsar i söder till bergig och i norr till fuktig skogsmark.  
 
Vegetation   Närmast gården i sydväst återfinns en rödvenfriskäng på en gammal åker. Kantpartier och 
skogsmarken hyser blåbär-lingonrished och friskäng av skogsnävatyp. Kärrpartiet i norr täcks helt av en 
gräs-lågstarrfuktäng som i dess västra del hyser klockljung, pors, odon och al. Hagens centrala delar 
och kanter hyser träd av björk, gran, al, tall, ek, bok och sälg samt buskar av hassel, gran, björk, al, bok, 
en och nypon. Täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Flora   Prästkrage, jungfru Marie nycklar, stagg och stor blåklocka.  
 
Hävd   Området betas av nöt. Den nordliga fuktängen hävdas troligen fortfarande med slåtter. Hävden 
skiftar men är huvudsakligen måttlig.  



 
Ingrepp och påverkan    Hagen längst i sydväst har varit åker och visar en svag gödselpåverkan. 
Myrmarken är till största delen utdikad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar med grindar, fägata.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen; 
Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.17. Klass 2.  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Inom objekt nr 31.  
 
Dokumentation  Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. Göteborg, 
1973.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark, 
område med hotad naturtyp.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, mångformighet,  typrepresentativitet, raritet,  
ålderdomligt jordbrukslandskap. 
 
 

Objekt nr 191 
Namn   Solberg ; Romelanda sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B6f2E6G. 643260 / 127960 
Areal    32 ha  
 
Allmän beskrivning   Området omfattar ett en och en halv kilometer långt stycke av 
Solbergsåns dalgång. Området gränsar i sydväst till Solbergs by och jordbruksmark, men i 
övrigt till skog.  
 
Vegetation   Stora delar av området täcks av vegetationstypen tuvtåteläng, som intill ån ofta 
övergår i högörtfuktäng. På flackare marker ovanför ån återfinns rödvenfriskäng, 
rödvengräshed, stagghed och fårsvingeltorräng. Invid bäcken återfinns stora mängder al, men 
området hyser även träd av sälg, rönn, björk , tall och gran. Buskskiktet utgörs främst av en, 
men även av björk, al, rönn och sälg.  
 
Flora   Stagg, prästkrage, harstarr, blåsuga, backnejlika och gullviva.  
 
Hävd   Området betas av nöt, får och häst och är omväxlande svagt och måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Vissa flacka partier visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar.  
 



Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.23. 
Klass 2.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 19), friluftslivet (FO 4) och 
kulturminnesvården (KO 16).  
Remissupplaga; Kulturminnesvårdsprogram för Kungälvs kommun, 1987. Delvis inom objekt 
nr 37.  
 
Dokumentation  Lindberg, Peter : Svartedalen, naturvårdsinventering, del 1 och 2. Göteborg, 
1971.  
Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. Göteborg, 1973.  
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, storlek, 
skönhet, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 192 
Namn   Norrmannebo ; Romelanda sn 
Naturtyp    Blandlövhage 
Koordinater    7B6g3B7D. 643370 / 128140 
Areal    3,4 ha  
 
Allmän beskrivning   Hagen ligger på en kulle omedelbart öster om länsväg 625 och 
omgärdar en gård. Hagen gränsar i huvudsak till jordbruksmark.  
 
Vegetation   Hagen är i nordväst tämligen sluten och hyser här gräs som rödven, vårbrodd, 
rödsvingel och ängsgröe. De torrare, mera öppna markerna på kullen domineras av 
rödvengräshed med blåbär och kruståtel, medan den södra delen av hagen hyser  
rödvenfriskäng och tuvtåteläng. I hagen återfinns stora träd av ek, kastanj, al, ask, björk, gran, 
bok, poppel, tall och lind, samt enstaka buskar av en, gran och ask. Täckningsgraden uppgår 
till ungefär 50 procent.  
 
Flora    Blåsuga och prästkrage.  
 
Hävd   Hagen betas av nöt och är måttligt till väl hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett mindre avsnitt visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Genuin gårdsmiljö och stengärdesgårdar.  
 



Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.26. 
Klass 2.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 19) och friluftslivet (FO 4).     
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för 
friluftslivet.  
 
 

Objekt nr 193 
Namn   Sjöås ; Romelanda sn 
Naturtyp    Öppen hagmark 
Koordinater    7B7f1D2I. 643620 / 127880 
Areal    2,5 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger på en bergig ås i Svartedalens friluftsområde och utgörs 
av den öppna marken kring gården Sjöås. Området omfattar ett flertal små åkerlappar, varav 
en del ännu odlas. Området gränsar överallt till skogsmark.  
 
Vegetation   Markerna uppvisar mellan hällarna och åkerlapparna en mosaik av 
vegetationstyperna ljunghed, blåbär-lingonrished, rödvenfriskäng, gräs-lågstarrfuktäng, 
högörtfuktäng och blåtåtelfuktäng med odon och klockljung. De fuktiga  typerna återfinns 
främst i norr och nordost. Området hyser enstaka träd av ek, tall, ask, gran och björk.  
 
Flora   Slåttergubbe, darrgräs, svinrot, stagg, jungfru Marie nycklar, smörboll, prästkrage, 
harstarr och stor blåklocka.  
 
Hävd  Markerna hålls öppna med manuell röjning. Hävden är svag till måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan    Hälften av områdets yta har varit uppodlad, varav en tredjedel visar 
svag och en tredjedel tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar    Stengärdesgårdar och äldre åkersystem.  
 
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.18. 
Klass 1.  
Inom område av riksintresse för friluftslivet (FO 10).  
 
Dokumentation  Lindberg, Peter : Svartedalen, naturvårdsinventering, del 1 och 2. Göteborg, 
1971.  
Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. Göteborg, 1973.  



 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
fodermark.  
 
Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, mångformighet,  typrepresentativitet, ålderdomligt 
jordbrukslandskap, värde för friluftslivet. 
 
 

Objekt nr 194 
Namn   Bäck ; Romelanda sn 
Naturtyp   Öppen hagmark, björkhage  
Koordinater    7B7g1B9H. 643690 / 128175 
Areal    3,1 ha  
 
Allmän beskrivning   Området ligger i en ostsluttning ner mot Göta älvs dalgång och 
benämns Bäcka lider. Hagen ligger på moränmaterial och är kraftigt kuperad. Området 
gränsar i öster och väster till tomtmark, i norr till en bäck, i söder till en grusväg och omges 
huvudsakligen av skogsmark.  
 
Vegetation   I hagens västra del återfinns vegetationstyperna rödvenfriskäng och tuvtåteläng, 
som bägge domineras av gräs, medan de torra kullarna  i öster hyser rödvengräshed. 
Trädskiktet domineras av björk, men hyser även gran och rönn. I hagen finns enstaka buskar 
av en, björk och gran. Hagens västra del är helt öppen, medan täckningsgraden i dess östra del 
uppgår till ungfär 50 procent.  
 
Flora   Prästkrage, stagg, knägräs, grönvit nattviol, harstarr och kattfot.  
 
Hävd   Hagen har tidigare betats och hävden är måttlig till svag . Buskröjning har utförts.  
 
Ingrepp och påverkan    Ett mindre parti i väster visar en svag gödselpåverkan.  
  
Befintliga planer och skydd   Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen; Kungälv. Göteborgsregionens kommunförbund, 1987. Inom objekt 3.18. 
Klass 3.  
 
Dokumentation  Lindberg, Peter : Svartedalen, naturvårdsinventering, del 1 och 2. Göteborg, 
1971.  
Göteborgsregionens kommunalförbund : Svartedalens naturvårdsområde. Göteborg, 1973.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier   Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 



Stödkriterier    Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, skönhet. 
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