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1.  INLEDNING 
 
De senaste årtiondenas förändringar av jordbruket, som lett till stordrift och en omfattande 
kemikalieanvändning har fört med sig att arealen naturliga fodermarker starkt har minskat. Dessa 
marker är mycket viktiga för många växt- och djurarter och utvecklingen har medfört att många 
av dessa arter har blivit utrotningshotade. 
 
Denna inventering ingår i en landsomfattande inventering som startades av Statens 
naturvårdsverk 1985 och syftar till att få kännedom om vilka skyddsvärda fodermarker som finns 
i Strömstads kommun. Dessa uppgifter kan sedan bland annat användas som underlag vid statlig 
och kommunal planering och för styrning av ekonomiskt stöd till de mest värdefulla områdena. 
Nuvarande stöd är främst det så kallade NOLA bidraget, som utgår för "Naturvårdsåtgärder i 
odlingslandskapet" 
 
De marker som främst finns medtagna i inventeringen är välhävdade naturliga fodermarker med 
floristiska kvaliteter. Medtagna är också marker som tills nyligen har varit hävdade och som 
uppvisar kvarstående floristiska värden. 
 
Jag vill tacka Strömstads kommun för finansiellt stöd. Jag vill också tacka de på länsstyrelsens 
miljövårdsenhet som stött mig i mitt arbete.  
 
 
2.  NATURFÖRHÅLLANDEN 
 
Strömstads kommun har arealen 466 km2. Den är belägen i nordligaste Bohuslän och gränsar i 
norr till Norge, i söder till Tanums kommun, i väster till Skagerrak och i öster till Älvsborgs län. 
 
Strömstads kommun ligger inom de naturgeografiska regionerna Bohusläns kustskogsregion och 
Sydvästra Sveriges kuperade barr- och lövskogslandskap. Den ligger inom jordbruksregionerna 
"Bohusländska kustbygden" och "Bohusläns och Dalslands odlingsbygder" och ingår i 
produktionsområdet "Götalands skogsbygder". Kosterområdet tillhör södra lövskogsområdet och 
övriga kommunen södra barrskogsområdet. 
 
Berggrunden utgörs huvudsakligen av en svagt åt väster lutande urbergsplatå. Den är 
genomskuren av förkastningssprickor av vilka Kosterrännan och Bullaresjöarna är de mest 
framträdande. Den är också genomskuren av talrika sprickdalsgångar som ger landskapet en 
starkt bruten topografi. Den dominerande bergarten öster om kosterrännan är granit, medan 
kosterarkipelagen domineras av gnejs-granit med talrika diabasgångar. 
 
Jordlagret är mestadels tunt och ett tjockare sådant finner man i dalsänkor, där marina leror 
dominerar. I väster förekommer stora mängder marin sand. Stora grusförekomster i form av 
grusåsar med sorterat isälvsmaterial är sällsynta. Moränförekomsten är ringa och 
skalgrusbankarna är små och fåtaliga. 
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3.  METOD 
 
3.1   Förarbete 
 
Inventeringen har huvudsakligen följt de anvisningar som ges i naturvårdsverkets handbok 
"Inventering av ängs- och hagmarker" (Stockholm 1987). 
 
Arbetet inleddes med tolkning av flygbilder. Dessa var infrarödfotograferade diapositiv i skalan 
1:30 000 fotograferade 1988. Flygbildstolkningen gjordes av Mats Olvmo. Områden som verkade 
intressanta markerades på arbetskartor med skalan 1:30 000. Sammanlagt markerades 470 
områden. Under våren 1990 gjordes ett utskick till framför allt berörda myndigheter och 
organisationer. Ingen ytterligare information erhölls dock. 
 
3.2   Fältarbete 
 
Samtliga objekt som var markerade efter flygbildstolkningen besöktes minst en gång under juni-
augusti 1990. Enstaka nya objekt upptäcktes under arbetets gång. 
 
Vid besöket bedömdes om objektet uppfyllde inventeringens krav. Vissa objekt hade helt fel 
mark. Det var bl a åkermark eller vassområden. Bland områden med någorlunda rätt vegetation 
var följande faktorer diskvalificerande:  
 Omfattande gödselpåverkan 
 Sedan länge upphörd hävd 
 Barrträdsplantering 
 Annan kraftig påverkan 
Vissa marker accepterades trots viss gödselpåverkan i de fall de var i anslutning till opåverkad 
mark. 
 
Vid besöket registrades området med hjälp av en förtryckt blankett. På denna noterades uppgifter 
om naturtyper, vegetationstyper, gödselpåverkan, igenväxning, flora och hävd. Objektet 
klassades i en tregradig skala och dess gränser kontrollerades och ritades in på en ekonomisk 
karta i skala 1:10 000. 
 
4. DEFINITIONER 
 
4.1 Naturtyper 
 
Indelningen i olika naturtyper följer "Inventering av ängs- och hagmarker" (SNV, 1987). Här 
presenteras endast de naturtyper som finns representerade i denna inventering. 
 
FUKT- OCH VÅTMARKER 
 
Mark som naturligt gödslas genom de återkommande översvämningarna, vilket ger en god 
produktion. Den användes förr för produktion av vinterfoder. 
 
Havsstrandäng 
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Förekommer på flacka finsedimentstränder och innefattar området mellan hög- och 
lågvattengränserna. En zonering kan ofta ses. Naturtypen utnyttjades förr till både slåtter och 
bete, numer endast till bete. 
 
HAGMARKER 
 
Hagmarker innebär hägnad, betad inägomark. Denna naturtyp uppvisar en stor variation i 
fuktighet, topografi och växtlighet. Beroende på träd- och buskskiktet kan hagmarken indelas i 
olika typer. 
 
Öppen hagmark 
Saknar i princip träd och buskar. Det beror på ett konstant betestryck i kombination med röjning. 
 
Ekhage 
Betesmark på olika typer av mark, där ek är det dominerande trädslaget. 
 
Annan träd- och buskbärande hagmark 
Träd- och buskbärande betesmark, som inte kan hänföras till typerna ekhage, björkhage eller 
blandlövhage. De kan vara präglade av barrträd eller enbuskar. 
 
 
ÖVRIGA BETESMARKER 
 
Ljunghed 
Betade utmarker med dominans av ljung. Uppstod i Västsveriges nederbördsrika, magra marker 
till följd av kalhuggning och hårt betestryck. Ljungen hölls ung genom bränning. Endast en liten 
del av arealen återstår idag. 
 
Annan öppen utmark 
Träd- och buskfria betesmarker som inte kan hänföras till alvar eller ljunghed. 
 
Betad skog 
Tidigare en viktig betesresurs. Förekommer numer oftast i anslutning till öppen betesmark. Tas 
med i inventeringen endast i anslutning till öppen mark. 
 
4.2  Vegetationstyper 
 
Här följer en presentation av de hävdberoende vegetationstyper som finns representerade i 
inventeringen. Indelningen följer "Inventering av ängs- och hagmark, Handbok" (SNV 1987), 
som i sin tur bygger på Nordiska ministerrådets handbok "Vegetationstyper i norden" (1984). Det 
först angivna namnet är det som används i rapporten, därefter anges det namn som används i 
SNVs inventeringshandbok. Sist ges en kort beskrivning av vegetationstypen. 
 
Sandrished  Rished av sandristyp. Kustbunden lavrik ljunghed i anslutning till sanddynområden. 
Kan vara betesberoende. Ljung, kråkbär, sandstarr.  
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Ljunghed  Rished av ljungtyp. Öppen rished, ibland med enbuskar. Beroende av bete eller 
bränning. En, ljung, blåbär, kruståtel, blodrot, knägräs.  
 
Blåbär-lingonrished  Rished av blåbär-lingontyp. Torra, ofta svagt betade partier av björk- eller 
ekhagar, vanligtvis på ytblockig moränmark. Blåbär, lingon, kruståtel, vårfryle.  
 
Blåtåtelfukthed  Fuktig rished av pors-blåtåteltyp. Högvuxen rished på fuktig till våt mark vid 
kust. Blåtåtel, pors, klockljung, krypvide.  
 
Rödvengräshed  Gräshed av rödventyp. Hårt betad gräsmark på torr, osorterad jord. Står 
ljungheden nära. Rödven, fårsvingel, kruståtel, ljung, kattfot, vårbrodd, liten blåklocka.  
 
Fårsvingelgräshed  Fårsvingelvariant av rödsvingelgräshed. Som ovan men med större örtinslag. 
Rödven, kruståtel, gråfibbla, fårsvingel, teveronika.  
 
Stagghed  Gräshed av staggtyp. Lågvuxen, småtuvig, frisk till fuktig gräsmark. Ofta med fläckar 
av ljung eller klockljung. Stagg, blodrot, knägräs.  
 
Sandgräshed  Sandgräshed av borsttåteltyp. Lågvuxen gräsmark med stört växttäcke. Torr och 
mager sandjord. Vårtåtel, sandstarr, bergssyra, vitknavel.  
 
Hällmarkstorräng  Torräng av hällmarkstyp. Naken urbergshäll med tunt jordlager i sprickor. 
Fårsvingel, vårtåtel, bergssyra, styvmorsviol, gul fetknopp.  
 
Fårsvingeltorräng  Torräng av fårsvingeltyp. Lågvuxen, torr, örtrik gräsmark kring hällmarker. 
Fårsvingel, knippfryle, mandelblom, gråfibbla.  
 
Ängshavretorräng  Torräng av örtrik ängshavretyp. Relativt högvuxen och mycket artrik 
gräsmark på mer eller mindre kalkrikt underlag. Ängshavre, luddhavre, fårsvingel, darrgräs, 
brudbröd, gulmåra, rödkämpe.  
 
Knylhavrefriskäng  Friskäng av knylhavretyp. Högvuxen, fragmentarisk, störningsberoende 
gräsvegetation på slänter och vägkanter. Knylhavre, rödklint, gulvial, åkervädd.  
 
Rödvenfriskäng  Friskäng av rödventyp. Lågvuxen, frisk gräsmark. Mycket vanlig, 
betesberoende vegetationstyp. Rödven, röllika, daggkåpor, vitklöver, hönsarv, ängsvädd.  
 
Svinrotäng  Friskäng av svinrottyp. Frisk svinrotsdominerad ängsmark eller hagmark med sent 
betespåsläpp. Svinrot, ängsskallra. 
 
Tuvtåtelfuktäng  Fuktäng av tuvtåteltyp. Tuvig gräsmark på fuktiga jordar. Vanlig på betad 
åkermark. Övergår vid upphörande bete i högörtfuktäng. Tuvtåtel, knapptåg, smörblomma, 
ängssyra, hundstarr.  
 
Högörtfuktäng  Fuktäng av högörttyp. Vanlig, örtdominerad gräsmark, ofta på svagt betad eller 
nyligen övergiven fodermark. Tuvtåtel, knapptåg, älgört, humleblomster, kärrtistel.  
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Lågstarrfuktäng  Fuktäng av gräs-lågstarrtyp. Relativt artrik, lågvuxen vegetation dominerad av 
gräs och halvgräs. Hundstarr, hirsstarr, blodrot, humleblomster.  
 
Högstarrfuktäng  Fuktäng av högstarrtyp. Högvuxen, tät starr-gräs-vegetation invid sötvatten. 
Beroende av bete eller slåtter. Vasstarr, vattenmåra, kråkklöver, brunven. 
 
Kärrkavlefuktäng  Kärrkavlevar av högstarrfuktäng. Hårt betad mark av samma typ som 
högstarrfuktängen. Krypven, kärrkavle, knappsäv, ältranunkel. 
 
Fräken-starrfuktäng  Fuktäng av fräken-starrtyp. Högvuxen fräken-starr-vegetation i kärr och på 
stränder i vattenlinjen. Flaskstarr, sjöfräken, kabbleka.  
 
Salttågstrandäng  Övre landstrandvegetation av salttåg-rödsvingeltyp. Dominerande växtsamhälle 
vid Sveriges salt- och brackvattenkuster. Salttåg, hundstarr, krypven, gulkämpe, rödsvingel, 
blåsklöver.  
 
Saltgrässtrandäng  Nedre landstrandvegetation av revigt saltgrästyp. Förekommer på västra 
Sveriges havsstrandängar. Revigt saltgräs, krypven, gulkämpe.  
 
Agnsävstrandäng  Nedre landstrandvegetation av agnsäv-krypventyp. Förekommer på 
brackvatteninfluerade havsstrandängar. Krypven, agnsäv, rödsäv, salttåg.  
 
 
5.  RESULTAT 
 
5.1 Allmänt 
 
Under inventeringen besöktes totalt 470 objekt av vilka 417 av olika skäl inte togs med i 
rapporten. Återstående 53 objekt lades sedan ihop så att 35 objekt finns kvar i rapporten. Av de 
objekt som inte togs med var övervägande delen, 274 objekt, ohävdad mark och har varit det så 
länge att den hävdberoende vegetationen har försvunnit. 89 objekt var gödslade, 31 var gammal 
eller nuvarande åker, 12 var vassområden och 11 diskvalificerades av andra skäl.  
De 35 beskrivna objekten har en sammanlagd yta på ca 409 hektar. Medelstorleken är 11,7 ha. 
Bara 10 objekt är större än 10 hektar och 6 är större än 20 hektar. Medelstorleken dras upp 
kraftigt av objekt nr 22 på Nord-Koster. Om detta ej räknas med kommer medelstorleken att vara 
7,9 hektar.  
 
Precis som i grannkommunen Tanum är objekten mycket ojämnt fördelad, vilket framgår av 
översiktskartan. Endast 8 av objekten med sammanlagd yta på 13,7 hektar saknar havskontakt. 
77 % av objekten och 97 % av totala arealen är således kustnära. Detta beror på flera saker. Ett 
kustnära läge ger en långsam igenväxning. Man har inte gödslat den avsides liggande 
betesmarken i särskilt stor utsträckning. Havsstrandängar är dessutom naturligt gödslade, vilket 
ger en god avkastning och man har inte behövt tillföra mer gödsel eller sluta med olönsamt bete. 
 
Objekten har följande preliminära fördelning enligt den tregradiga skalan: 
 
antal objekt areal 
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1=högsta bevarandevärde    2    68 ha 
2=mycket högt bevarandevärde   8  216 ha 
3=högt bevarandevärde   25  125 ha 
 
 
5.2  Redovisning 
 
I bilaga 1 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 Strömstads kommun 
återfinns endast naturlig 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 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. 
 
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 huvudsakliga 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. Dessa finns listade 
i bilaga 2.  
 
Erfarenheten från inventeringen är att de flesta av dessa arter på ett bra sätt indikerar hävd och 
frånvaro av gödsling. Vissa av dem kan dock ifrågasättas som indikatorarter. Gulkämpe och 
saltört är havsstrandsväxter som verkar gynnas en tid då hävd upphör. Den långsamma 
igenväxningshastigheten gör att denna tid kan bli lång. Karakteristiskt för en ohävdad 
havsstrandäng är massförekomsten av gulkämpe. Krissla, liten blåklocka och ängsviol är också 
arter vars hävdberoende kan diskuteras. Krissla verkar gynnas i ett tidigt igenväxningsstadium. 
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Hotade arter  Här anges de under inventeringen påträffade arter som upptas i förteckningen 
"Kärlväxter i Göteborgs och Bohus län. 40 hotade arter." Se vidare bilaga 3. Här anges också 
påträffade arter som finns upptagna i listan "Hotade kärlväxter i Sverige", utarbetad av 
floravårdskommitén för kärlväxter. 
 
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.  
 
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 ofta 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, husgrunder, dammar och fornminnen.  
 
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 
naturvärden, 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.  
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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 
vegetationstyp.  
 
Storlek. Ju större 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.  
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BILAGA 1 
 

OBJEKTSBESKRIVNINGAR 
 
 
Objekt nr  1 
Namn  Ramsö; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A6f4A7H. 653475 / 122575 
Areal  31,4 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet utgörs av ön Ramsholmen som ligger söder om Kosteröarna. 
Ramsholmen har en stor del berg i dagen men ändå betydligt större del av arealen täckt av 
vegetation än de andra småöarna i området. 
 
Vegetation   Den dominerande vegetationstypen är en svagt hävdad rödvengräshed med stort 
inslag av kruståtel. Kring det kala berget finns hällmarkstorräng och fårsvingeltorräng. Ganska 
stora partier med stagghed finns. I övrigt kan lågstarrfuktäng, högstarrfuktäng, fräken-
starrfuktäng och tuvtåtelfuktäng med tågdominans ses. Buskskiktet är sparsamt med inslag av en 
och slån. 
 
Flora   Darrgräs, kattfot, knägräs, liten blåklocka, loppstarr, rödklint, vildlin och ängsstarr. 
 
Hävd   Hagen betas av får och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.3) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
21, Strömstads kommun, klass 1.     
 
Värdeklass  3 
 
 
 
Objekt nr  2 
Namn  Råssö; Tjärnö s:n  
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A6g2B3C. 653235 / 123125 
Areal  1,5 ha 
 
Allmän beskrivning  Området ligger på halvön Kockholmen och utgörs av ett flackt parti som i 
norr och söder gränsar till bergiga områden samt i öster och väster till havet. 
 
Vegetation  I väster finns en strandäng som domineras av havssäv. Endast små partier med 
salttågstrandäng finns. I öster finns en tallskog som visar tydliga gödslingseffekter. Mellan dessa 
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områden finns en torrbacke med enbuskar, vilken domineras av vegetationstyperna sandrished 
och fårsvingeltorräng.  
 
Flora  Liten blåklocka, knägräs, kattfot, gulkämpe och saltnarv. 
 
Hävd  Hagen betas av får och är svagt hävdad.  
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och 
mellersta delen; inom område nr 18, Strömstads kommun, klass 1.   
 
Dokumentation  Andersson L. och Arvidsson L. : Tjärnöarkipelagen del II vegetation. 
Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1978:5, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturvårdsenheten.  
Bonde L. : Anteckningar från naturstudier inom Tjärnö-arkipelagen, Strömstads kommun.  
Förarbeten i den pågående naturvårdsplaneringen inom Göteborgs och Bohus län, Strömstads 
kommun, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1975. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  3 
Namn  Råssö; Tjärnö s:n  
Naturtyp  Havsstrandäng 
Koordinater  9A6g3B2H. 653330 / 123180 
Areal  0,4 ha 
 
Allmän beskrivning  Området utgörs av havsstrandängen väster om landtungan mot 
Timmerholmarna. Strandängen har lite lutning, vilket gör att endast en liten del är saltpåverkad. 
 
Vegetation  Närmast stranden domierar salttågstrandäng. Ett litet område med agnsävstrandäng 
finns också. Längre upp dominerar vegetationen rödvenfriskäng. Området kantas av en tallskog 
samt av gödslad mark. I området finns ett fåtal enbuskar.  
 
Flora  Agnsäv, blåsklöver, dvärgarun, gulkämpe, havsnarv, strandrödtoppa, knutnarv, höskallra, 
darrgräs och vildlin. 
 
Hävd  Hagen betas och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 1. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  4 
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Namn  Råssö, Långö; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Havsstrandäng 
9A6g3D8J. 653385 / 123395 
Areal  4,2 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet utgörs av en flack havsstrandäng på västsidan av Backeleran, 
Råssö. Området gränsar åt norr och söder mot ohävdade områden och i väster mot en 
tuvtåtelfuktäng.  
 
Vegetation  Den helt dominerande vegetationstypen är salttågstandäng. Närmast stranden finns 
även saltgrässtrandäng. I strandkanten finns ett litet område med berg i dagen. Vegetationen på 
denna kulle är dock starkt gödselpåverkad av de betande djuren. 
 
Flora  Gulkämpe, havsnarv, saltört och saltnarv. 
 
Hävd  Hela området har tidigare varit betat, men drygt halva står nu utan bete. Den norra delen är 
betad av nöt och är svagt till måttligt hävdad. 
 
Ingrepp och påverkan  Lokal gödselpåverkan från betande djur. 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4), friluftslivet 
(FO 1) och kulturminnesvården (KO 44). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr 11, Strömstads kommun, klass 1. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  5 
Namn  Älgö; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A6g3E0I. 653310 / 123480 
Areal  2,1 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av en namnlös ö i Långöleran. 
 
Vegetation  Ön har en stor del berg i dagen. Träd- och buskskiktet är sparsamt med inslag av tall 
och en. Den dominerande vegetationstypen är salttågstandäng. Andra typer är ljunghed, 
rödvengräshed, rödvenfriskäng, högörtfuktäng och saltgrässtrandäng. 
 
Flora  Bockrot, brudbröd, darrgräs, gulkämpe, havsnarv, liten blåklocka, rödklint, vildlin, 
getväppling och bergrör. 
 
Hävd  Saknas  
 
Ingrepp och påverkan  Ställvis kraftig gödsling från måsfåglar. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgård 
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Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 1.   
  
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  6 
Namn  Älgö; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Havsstrandäng 
Koordinater  9A6g3E9D. 653395 / 123440 
Areal  2,0 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av en smal havsstrand på östra sidan av Backeleran. Den 
avgränsas i öster av betad skog och i söder av ohävdad mark. 
 
Vegetation  Den dominerande vegetationstypen är salttågstrandäng. Andra är hällmarkstorräng, 
fårsvingeltorräng, rödvenfriskäng och saltgrässtrandäng. Inga träd och buskar finns i området. 
 
Flora  Bockrot, darrgräs, gulkämpe, havsnarv, höskallra, knutnarv, knägräs, kärrsälting, 
prästkrage, rödklint, rödkämpe, saltört, vildlin, ängsvädd, stånds, strandloka, harklöver, 
getväppling och stagg. 
 
Hävd  Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 1. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  7 
Namn  Långö; Tjärnö s:n  
Naturtyp  Havsstrandäng 
Koordinater  9A6g4E5F. 653445 / 123450 
Areal  3,8 ha 
 
Allmän beskrivning  Området består av en havsstrandäng som sträcker sig från landtungan 
mellan Råssö och Styrsholmen och österut.  
 
Vegetation  Den helt dominerande vegetationstypen är salttågstrandäng. I strandkanten finns även 
saltgrässtrandäng. Hela området är ohävdat men den västra delen är den som senast har betats. 
Vegetationen är här någorlunda bevarad.  
 
Flora  Havsnarv, saltört och bohusmarrisp. 



 13

 
Hävd  Saknas 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4), friluftslivet 
(FO 1) och kulturminnesvården (KO 44). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och 
Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 11, Strömstads kommun, klass 1. 
 
Dokumentation  Andersson L. och Arvidsson L. : Tjärnöarkipelagen del II vegetation. 
Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1978:5. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturvårdsenheten.  
Bonde L. : Anteckningar från naturstudier inom Tjärnö-arkipelagen, Strömstads kommun. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  8 
Namn  Brevik; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Havsstrandäng, ljunghed 
Koordinater  9A7e2E0J. 653705 / 122490 
Areal  33,7 ha 
 
Allmän beskrivning  Området är beläget på västra delen av Sydkosters sydspets och sträcker sig 
mellan Brevik och Prästudden. Den största arealen upptas av en ljunghed med inslag av tall, en, 
nypon och slån. De intressantaste områdena är de flacka strandängarna. 
 
Vegetation  På strandängarna dominerar salttågstrandängen där rödsvingel och krypven är 
mycket framträdande. Små inslag av agnsävstrandäng finns också. I övrigt dominerar ljunghed 
resten av området. Andra vegetationstyper är rödvengräshed, stagghed och lågstarrfuktäng. 
  
Flora  Backnejlika, bockrot, knägräs, liten blåklocka, blåsklöver, dvärgarun, havsnarv, knutnarv, 
kustarun, rödsäv, glesstarr och bohusranunkel. 
 
Hotad art  Bohusranunkel 
 
Hävd  Området betas av får och är på havsstrandpartierna välbetat men på ljungheden svagare 
betat. 
   
Kulturhistoriska spår och lämningar  Tomtningar, rest av röse och stenvall. 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.2), friluftslivet 
(FO 1) och kulturminnesvården (KO 73). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och 
Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 21, Strömstads kommun, klass 1.  
 
Dokumentation  Förarbeten i den pågående naturvårdsplaneringen inom Göteborgs och Bohus 
län, Strömstads kommun, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1975. Naturinventering över 
Kosteröarna, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1977.  
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Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier  Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark. Område 
med hotad art. 
 
Stödkriterier  Kontinuitet i hävden, storlek, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, skönhet och värde för friluftslivet 
 
 
Objekt nr  9 
Namn  Kyrkosund; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater  9A7f1A9J. 653695 / 122595 
Areal  4,2 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av ett strandparti söder om Kyrkosund. Det avgränsas i 
söder och öster av havet och i övrigt av bebyggelse. 
 
Vegetation  Området består av en strandnära hage på skalgrusgrund som tidigare varit betad. Det 
har ett välutvecklat buskskikt med en, brakved, nypon, olvon och getapel. Trädskiktet är mer 
sparsamt med tall och rönn som dominanter. Området domineras av rödvengräshed med tydliga 
tecken på ohävd. Andra vegetationstyper som förekommer är hällmarkstorräng, 
fårsvingeltorräng, ljunghed, sandgräshed och rödvenfriskäng. 
  
Flora  Backnejlika, bockrot, darrgräs, knägräs, liten blåklocka, rödklint, slåtterfibbla, blodnäva 
och ängshavre. 
 
Hävd  Saknas 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.2), friluftslivet 
(FO 1) och kulturminnesvården (KO 73). 
 
Dokumentation  Förarbeten i den pågående naturvårdsplaneringen inom Göteborgs och Bohus 
län, Strömstads kommun, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1975. Naturinventering över 
Kosteröarna, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1977.  
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  10 
Namn  Korshamn, Kile; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A7f4B8C. 653985 / 122620 
Areal  2,3 ha 
 
Allmän beskrivning  Området är beläget på den flacka delen av ön Hamneholmen.  
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Vegetation  De vegetationstyper som dominerar är sandgräshed och ängshavretorräng. Det finns 
också partier med knylhavrefriskäng, hällmarkstorräng och fårsvingeltorräng. I norr finns ett litet 
område med salttågstrandäng. Trädskiktet är sparsamt men tall och rönn är talriktast. Buskskiktet 
domineras av en och nypon. Getapel finns. 
 
Flora  Backsmultron, bockrot, liten blåklocka, rödklint, saltört, slåtterfibbla, ängsviol, martorn, 
kustruta, liguster, backvial och rikligt med spåtistel. 
 
Hävd  Saknas  
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.2), friluftslivet 
(FO 1) och kulturminnesvården (KO 73). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr 21, Strömstads kommun, klass 1.  
 
Dokumentation  Förarbeten i den pågående naturvårdsplaneringen inom Göteborgs och Bohus 
län, Strömstads kommun, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1975. Naturinventering över 
Kosteröarna, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1977. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  11 
Namn  Rundö; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A7g0C7J. 653570 / 123300 
Areal  4,1 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet utgörs av ön Kollen, som ligger norr om Råssö, med undantag för 
ett område i sydost som varit ohävdat under en längre tid. 
 
Vegetation  Vegetationen präglas av att ön stått ohävdad de senaste åren. Dominerande trädslag 
är tall och gran. På ett ställe har en ung aspskog vuxit upp. Buskskiktet är på vissa ställen tätt och 
domineras av en, slån och nypon. De vegetationstyper som finns i området är salttågstrandäng, 
saltgrässtrandäng, lågstarrfuktäng, rödvenfriskäng, knylhavrefriskäng, ljunghed, 
fårsvingeltorräng och hällmarkstorräng. Ingen av dem kan sägas dominera. 
 
Flora  Backnejlika, bockrot, darrgräs, gullviva, höskallra, kattfot, knägräs, liten blåklocka, 
rödklint, ängsviol, havsnarv, knutnarv, saltnarv och saltört. 
 
Hävd  Saknas 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 1.   
  
Värdeklass  3 
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Objekt nr  12 
Namn  Rundö; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Havsstrandäng, öppen hagmark 
Koordinater  9A7g0C8E. 653580 / 123250 
Areal  1,6 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av ett område på västra sidan av ön Rundö norr om Råssö. 
Det består dels av ett havsstrandsparti, dels av en buskrik hagmark och dels av en öppen 
hagmark. Området avgränsas i norr och söder av skog och i öster av ohävdade marker med trivial 
flora. 
 
Vegetation  Trädskiktet är glest och domineras av tall, rönn och apel. Buskskiktet är fläckvis 
ganska tätt beroende på frånvaro av hävd. I detta skikt dominerar slån, en och nypon. I området 
finns vegetationstyperna salttågstrandäng, knylhavrefriskäng, högörtfuktäng, rödvenfriskäng, 
fårsvingeltorräng, hällmarkstorräng, rödvengräshed och ljunghed. Ingen av dem dominerar. 
 
Flora  Gulkämpe, knutnarv, saltört, ängsviol, stor blåklocka, vildlin, rödkämpe, röd_klint, 
prästkrage, liten blåklocka, knägräs, höskallra, dvärgarun, darrgräs, bockrot, backnejlika, 
slankstarr, småborre, bergmynta och getväppling. 
 
Hävd  Saknas 
 
Ingrepp och påverkan  En liten väg går genom området. 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4), friluftslivet 
(FO 1) och kulturminnesvården (KO 44). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr 11, Strömstads kommun, klass 1.  
 
Dokumentation  Bonde L. : Anteckningar från naturstudier inom Tjärnö-arkipelagen, Strömstads 
kommun. 
  
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  13 
Namn  Lindholmen; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A7g3A7D. 653880 / 123030 
Areal  33,9 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet utgörs av ön Lindholmens västra del. Det avgränsas i öster av 
bebyggelse och av en väg.  
 
Vegetation  Större delen av ön utgörs av ljunghedsvegetation med mycket berg i dagen. Det är i 
detta område sparsamt med träd och buskar, men tall och en dominerar. Al, gran, rönn, slån och 
nypon finns också. I områdets östra del är vegetationen mer rik och mer igenväxt. Här finns ett 
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flertal trädslag bland annat alm och lind. Buskskiktet är på många ställen mycket tätt. Dominanter 
är en och brakved. En vanlig vegetationstyp i detta område är ängshavretorräng. I områdets västra 
del finns områden med sandgräshed och i dess norra del en havsstrandäng med salttågstrandäng 
och saltgrässtrandäng. Andra vegetationstyper som finns är rödvengräshed, hällmarkstorräng, 
fårsvingeltorräng, lågstarrfuktäng, knylhavrefriskäng, blåtåtelfukthed och agnsävstrandäng. 
 
Flora  Backnejlika, bockrot, brudbröd, darrgräs, gullviva, höskallra, jungfrulin, kattfot, knägräs, 
liten blåklocka, loppstarr, prästkrage, rödklint, rödkämpe, slåtterfibbla, tätört, vildlin, havsnarv, 
knutnarv, kustarun, saltört, glesstarr, blodnäva, harmynta, ängshavre, bohusmarrisp, stallört, 
spåtistel, backvial, rödtoppa. 
 
Hotad art  Stallört 
 
Hävd  Hagen har tidigare varit ohävdad, men betas nu av får och är svagt hävdad. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Tomtning 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och 
mellersta delen; inom område nr 16, Strömstads kommun, klass 1. 
 
Dokumentation  Andersson L. och Arvidsson L. : Tjärnöarkipelagen del II vegetation. 
Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1978:5. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturvårdsenheten. Bonde L. : Anteckningar från naturstudier inom Tjärnö-arkipelagen, 
Strömstads kommun.  
Förarbeten i den pågående naturvårdsplaneringen inom Göteborgs och Bohus län, Strömstads 
kommun, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1975. 
 
Värdeklass  1 
 
Huvudkriterier  Område som efter intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark. Område med hotad art. 
 
Stödkriterier  Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, skönhet och värde för friluftslivet. 
 
 
Objekt nr  14 
Namn  Korsnäs; Tjärnö s:n  
Naturtyp  Havsstrandäng, betad skog 
Koordinater  9A7g4B3E. 653935 / 123140 
Areal  15,8 ha 
 
Allmän beskrivning  Området består dels av en smal havsstrandäng vid Lidleran och dels av den 
betade skog som ligger öster om strandängen.  
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Vegetation  Vegetationen längs havsstranden är till största delen salttågstrandäng. I sydöstra 
delen kan tydliga gödseleffekter ses samt även fläckvis överbetning. Längst i nordväst finns ett 
område med torr enbuskvegetation och en tydligt kalkpåverkad flora. I detta område samt i 
ovankanten av hela havsstranden finns vegetationstyperna rödvengräshed och rödvenfriskäng. I 
nordväst finns det berg i dagen och i anslutning till detta hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng och 
ljunghed. Hela havsstrandängen kantas av en tallskog innehållande en rik flora. 
 
Flora  Gulkämpe, blåsklöver, dvärgarun, havsnarv, knutnarv, kustarun, saltört, liten blåklocka, 
knägräs, jungfrulin, backnejlika, bockrot, brudbröd, darrgräs, höskallra, kattfot, rödklint, 
rödkämpe, vildlin, rödtoppa, bohusmarrisp, stallört, strandloka, getväppling, blodnäva, renfana, 
jungfru Marie nycklar, slåtterfibbla, gullviva, stor blåklocka, blåsippa, nässelklocka, storrams, 
liguster, olvon, vårärt, sötvedel och bermynta. 
 
Hotad art  Stallört 
 
Hävd  Hagen betas av häst och är väl till måttligt hävdad. 
  
Ingrepp och påverkan  Sydvästra delen är påverkad av tramp från djuren. En del i norr är gödslad. 
Genom området går en liten väg. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Röjningssten och sentida kvickrotshög. 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 1.   
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier  Område som efter intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark. Område med hotad art. 
 
Stödkriterier  Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, skönhet och värde för friluftslivet. 
 
 
Objekt nr  15 
Namn  Gullnäs; Tjärnö s:n  
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A7g4C4F. 653945 / 123250 
Areal  3,3 ha 
 
Allmän beskrivning  Området består av Kranseholmarna väster om vägen mellan Öddö och 
Tjärnö. Det avgränsas i öster av en bergskant och i övrigt av vatten.  
 
Vegetation  En mängd olika vegetationstyper finns i området. Alla utom de torraste är präglade 
av att hävd saknas. Den dominerande vegetationen är ljunghed. Andra typer är lågstarrfuktäng, 
knylhavrefriskäng, salttågstrandäng, saltgrässtrandäng, hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, 
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rödvengräshed och rödvenfriskäng. I trädskiktet finns tall, gran, rönn och björk och i buskskiktet 
en, slån och nypon. 
 
Flora  Backnejlika, bockrot, brudbröd, darrgräs, höskallra, kattfot, knägräs, liten blåklocka, 
rödklint, rödkämpe, ängsviol, knutnarv, saltört , bohusmarrisp, glesstarr och rikligt med 
slåtterfibbla. 
 
Hävd  Saknas  
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 1.   
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier  Område som efter intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier  Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, ingrepp-
påverkan, nuvarande hävd, skönhet, värde för friluftslivet 
 
 
Objekt nr  16 
Namn  Tånge; Skee s:n 
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A7g4D3I. 653930 / 123385 
Areal  1,7 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet ligger på östra sidan av ön Tångeholmen. I väster och i norr 
begränsas det av en bergskant och i söder av ohävdad mark. 
 
Vegetation  Större delen av området ligger på mager mark och domineras av ljunghed. Andra 
vegetationstyper är hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, rödvengräshed och blåbär-lingonrished. 
En liten del ligger på skalgrusbotten och har en rikare flora. 
 
Flora  Backnejlika, bockrot, darrgräs, gullviva, jungfrulin, knägräs, liten blåklocka och vildlin. 
 
Hävd  Saknas 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgård 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 1.   
 
Värdeklass  3 
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Objekt nr  17 
Namn  Bjälveröd; Skee s:n 
Naturtyp  Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater  9A7g4E6H. 653970 / 123480 
Areal  1,1 ha 
 
Allmän beskrivning  Området består av en liten bergsknalle norr om Båleröd med intilliggande 
havsstrandäng. Det avgränsas i väster av havet, i söder av en bäck och i övrigt av störd mark. 
 
Vegetation  Havsstrandängen domineras av vegetationen salttågstandäng. Floran är i detta 
område tämligen trivial. På kullen, som har berg i dagen kan vegetationstyperna 
hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, rödvengräshed och rödvenfriskäng ses. Öster om kullen 
utbreder sig mark med tuvtåtelfuktäng av vilket endast en liten del ingår i objektet. 
 
Flora  Gulkämpe, kärrsälting, liten blåklocka, knägräs, jungfrulin, backnejlika, bockrot, brudbröd, 
darrgräs och kattfot. 
 
Hävd  Hagen betas av får och är måttligt hävdad.  
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 2.   
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  18 
Namn  Tånge; Skee s:n 
Naturtyp  Havsstrandäng, öppen hagmark 
Koordinater  9A7g3E7I. 653870 / 123480 
Areal  2,3 ha 
 
Allmän beskrivning  Området utgörs av en smal men långsträckt hage som i norr avgränsas av 
havet, i öster av en trädridå och i väster av odlad mark. Marken lutar ner åt väster. Längst i norr 
finns ett område med berg i dagen. 
 
Vegetation  Havsstrandängen utgörs av en salttågstrandäng samt av ett havssävsbälte. Längs hela 
östra kanten är floran rik med bl a apel, olvon, hägg, slån och nypon. Dominerande 
vegetationstyp är rödvenfriskäng. Andra vegetationstyper är hällmarkstorräng, högstarrfuktäng, 
och tuvtåtelfuktäng. 
  
Flora  Gulkämpe, blåsklöver, liten blåklocka, knägräs, jungfrulin, rödkämpe, bockrot och 
brudbröd. 
 
Hävd  Hagen betas av nöt och är väl hävdad.  
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Ingrepp och påverkan  Större delen av området, undantaget havsstrandängen och östra kanten, är 
tydligt gödselpåverkade. En liten väg går i östra kanten. 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 2.  
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  19 
Namn  Flöäng, Nöddö, Skär; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Havsstrandäng 
Koordinater  9A7h1A5D. 653650 / 123535 
Areal  13,7 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av norra delen av stranden vid viken Nöddökilen. Det är i 
norr avgränsat av en skogskant, i öster och i söder av ohävdad mark. 
 
Vegetation  Området domineras av salttågstrandäng. Andra vegetationstyper är saltgrässtrandäng, 
tuvtåtelfuktäng, högörtfuktäng, rödvengräshed, ljunghed, fårsvingeltorräng och hällmarkstorräng. 
I skogskanten finns enstaka tall, en och nypon. 
 
Flora  Agnsäv, backnejlika, darrgräs, gulkämpe, havsnarv, höskallra, jungfrulin, knägräs, 
rödkämpe, saltnarv, saltört, stånds och stallört. 
 
Hotad art  Stallört 
 
Hävd  Södra delen av hagen betas av nöt och är väl hävdad. Norra delen är ohävdad. 
 
Ingrepp och påverkan  Grävda diken. 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och 
mellersta delen; inom område nr 19, Strömstads kommun, klass 2.    
 
Dokumentation  Andersson L. och Arvidsson L. : Tjärnöarkipelagen del II vegetation. 
Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1978:5. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturvårdsenheten.  
Förarbeten i den pågående naturvårdsplaneringen inom Göteborgs och Bohus län, Strömstads 
kommun, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1975. 
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier  Område som efter intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark. Område med hotad art. 
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Stödkriterier  Kontinuitet i hävden, storlek, geografisk representativitet, typrepresentativitet och 
nuvarande hävd. 
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Objekt nr  20 
Namn  Bjälveröd; Skee s:n 
Naturtyp  Öppen hagmark, ekhage 
Koordinater  9A7h4A8C. 653990 / 123520 
Areal  1,2 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av två olika delar med olika karaktär. I nordväst ligger en 
enbuskrik hagmark. Denna är i väster avgränsad av ohävdad mark utmed en väg och i andra 
riktningar avgränsad av gödslad mark. I sydost ligger en ekhage som är omgiven av göslad mark. 
 
Vegetation  Den enbuskrika hagmarken är trädfattig med enstaka tall och apel. I buskskiktet finns 
förutom en också nypon. Vegetationstyper i detta område är hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, 
rödvenfriskäng och rödvengräshed. De två senare dominerar. Dominerande vegetationstyp i 
ekhagen är rödvenfriskäng. 
  
Flora  Backnejlika, bockrot, kattfot, liten blåklocka, mandelblom, ängsviol och ängsvädd. 
 
Hävd  Hagen betas av får och är svagt hävdad. 
  
Ingrepp och påverkan  I norra delen finns ett område med tydlig gödselpåverkan. 
 
Befintliga planer och skydd  Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom 
område nr 11, Strömstads kommun, klass 2. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  21 
Namn  Treje; Skee s:n 
Naturtyp  Annan träd- och buskbärande hagmark 
9A7i2B4J. 653745 / 124195 
Areal  1,1 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av en liten höjdrygg, som i söder gränsar till en gård, i norr 
till skogsmark samt i öster och väster till åkermark. 
 
Vegetation  Området är ganska homogent och har en liten del berg i dagen. I anslutning till detta 
finns vegetationstyperna hällmarkstorräng och fårsvingeltorräng. Större delen av området 
domineras av rödvengräshed, med fläckar av stagghed. Blåbär-lingonrished finns bland 
enbuskarna. På fuktiga partier finns små områden med tågdominerad tuvtåtelfuktäng. 
 
Flora  Liten blåklocka, knägräs, ängsvädd, ängsviol, kattfot och ett stort bestånd av slåttergubbe. 
 
Hävd  Hagen betas av nöt och är väl hävdad.  
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Kulturhistoriska spår och lämningar  Gravfält 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område med värdefulla fornlämningsmiljöer (FMG 23). 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  22 
Namn  Nord-Koster; Tjärnös:n 
Naturtyp  Ljunghed, öppen hagmark 
Koordinater  9A8e1C4I. 654150 / 122290 
Areal  141 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av norra delen av Nord-Koster. Det avgränsas i söder av 
ohävdad mark och i övrigt av hav. 
 
Vegetation  Området är totalt sett fattigt på träd, men bland annat i östra kanten finns ett bestånd. 
Dominerande träd är tall, björk, gran och klibbal. Buskskiktet som också är sparsamt domineras 
av en, slån och nypon. Den i området helt dominerande vegetationstypen är ljunghed. Andra 
vegetationstyper är hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, rödvengräshed, lågstarrfuktäng, 
blåttåtelfukthed, rödvenfriskäng, sandgräshed och svinrotäng. 
 
Flora  Backnejlika, darrgräs, jungfrulin, kattfot, knutnarv, knägräs, liten blåklocka, rödkämpe, 
svinrot, vildlin, ängsstarr, ängsviol, fältmalört, monke, martorn, glesstarr och sandtimotej. 
 
Hotade arter  Martorn, sandtimotej 
 
Hävd  Hagen betas av får och är svagt hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Tomtningsliknande bildningar 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.2) och 
friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och 
mellersta delen; inom område nr 21, Strömstads kommun, klass 1.   
 
Dokumentation  Förarbeten i den pågående naturvårdsplaneringen inom Göteborgs och Bohus 
län, Strömstads kommun, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1975. Naturinventering över 
Kosteröarna, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1977.  
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier  Område som efter intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark. Område med hotad art. 
 
Stödkriterier  Kontinuitet i hävden, storlek, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, skönhet och värde för friluftslivet. 
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Objekt nr  23 
Namn  Nord-Koster; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Annan träd- och buskbärande hagmark, havsstrandäng 
Koordinater  9A8e0E6D. 654070 / 122430 
Areal  12,1 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av den sydöstra delen av Nord-Koster. Det avgränsas i 
väster av en bergskant och i norr av bebyggelse. Området är mycket heterogent. 
 
Vegetation  Största delen av området är trädfattigt med tall som vanligaste trädslaget. I en del av 
området finns en blandad skog. Buskskiktet är ganska glest i södra delen men tätt i norr. 
Dominerande buskar är en, nypon, slån och brakved. Vegetationstyper som förekommer i 
området är salttågstrandäng, sandgräshed, ängshavretorräng, lågstarrfuktäng, rödvengräshed, 
ljunghed, fårsvingeltorräng och hällmarkstorräng. Ingen av dessa dominerar. 
 
Flora  Backnejlika, bockrot, darrgräs, gulkämpe, honungsblomster, jungfru Marie nycklar, 
kattfot, knutnarv, knägräs, krissla, liten blåklocka, rödklint, rödkämpe, slåtterfibbla, vildlin, 
fältmalört och backglim. Enligt uppgift finns även nattviol och slåtterblomma. 
 
Hotad art  Honungsblomster 
 
Hävd  Södra delen av hagen betas av häst och får och är väl hävdad. Norra delen saknar hävd. 
 
Ingrepp och påverkan  En liten väg går i västra kanten av området. 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.2) och 
friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och 
mellersta delen; inom område nr 21, Strömstads kommun, klass 1.   
 
Dokumentation  Förarbeten i den pågående naturvårdsplaneringen inom Göteborgs och Bohus 
län, Strömstads kommun, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1975. Naturinventering över 
Kosteröarna, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1977. 
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier  Område som efter intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark. Område med hotad art. 
 
Stödkriterier  Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, skönhet och värde för friluftslivet. 
 
 
Objekt nr  24 
Namn  Kile; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A8e0E1F. 654020 / 122455 
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Areal  3,8 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av ett strandparti på södra sidan av Kostersundet. Det 
avgränsas förutom av vattnet av områden som varit ohävdade under lång tid. 
 
Vegetation  Största delen av området är ett sandfält där vegetationstypen sandgräshed är helt 
dominerande. Andra vegetationstyper är ljunghed, rödvengräshed, hällmarkstorräng och blåbär-
lingonrished med total mjölondominans. De vanligaste träden är tall och ask. Buskskitet 
domineras av en, slån, nypon och brakved. 
 
Flora  Backnejlika, bockrot, darrgräs, gulkämpe, höskallra, kattfot, knutnarv, knägräs, krissla, 
liten blåklocka, prästkrage, rödklint, slåtterfibbla, vildlin, ängsviol, martorn, sodaört, fältmalört, 
strandkvickrot, kungsmynta, ängshavre, vårtåtel, sandtimotej, krypvide och storrams. 
 
Hotade arter  Martorn, sandtimotej 
 
Hävd  Saknas 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.2), friluftslivet 
(FO 1) och kulturminnesvården (KO 73). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och 
Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 21, Strömstads kommun, klass 1. 
 
Dokumentation  Naturinventering över Kosteröarna, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 
1977. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  25 
Namn  Saltholmen; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A8e2E0D. 654210 / 122430 
Areal  24,3 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av ön Saltholmen belägen öster om Nord-Koster.  
 
Vegetation  Området är trädfattigt, med tall och björk som de vanligaste arterna. I buskskiktet 
dominerar en ocn nypon. Den dominerande vegetationstypen är rödvengräshed. Andra 
vegetationstyper är saltgrässtrandäng, salttågstrandäng, knylhavrefriskäng, fårsvingelgräshed, 
ljunghed, fårsvingeltorräng och hällmarkstorräng. Området har en stor andel berg i dagen. 
 
Flora  Backnejlika, bockrot, darrgräs, gullviva, havsnarv, kattfot, knutnarv, knägräs, liten 
blåklocka, rödklint, saltnarv, sandmaskrosor, vildlin, ängsviol och gott om backtimjan. 
 
Hävd  Hagen betas av får och är svagt till måttligt hävdad.  
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Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.3) och 
friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och 
mellersta delen; inom område nr 21, Strömstads kommun, klass 1. 
 
Dokumentation  Naturinventering över Kosteröarna, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 
1977. 
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier  Område som efter intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark.  
 
Stödkriterier  Kontinuitet i hävden, storlek, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, skönhet och värde för friluftslivet. 
 
 
Objekt nr  26 
Namn  Korsnäs; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A8f0E4J. 654045 / 123000 
Areal  16,7 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av ön Inre Burholmen 
 
Vegetation  Vegetationen på ön är relativt omväxlande med bara lite berg i dagen. Bristen på 
hävd samt skalgrusförekomst sätter sin prägel på naturen. Trädskiktet är sparsamt med gran och 
tall. Buskskiktet är på vissa ställen ganska tätt och domineras av en, nypon och slån. 
Förekommande vegetationstyper är hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, ljunghed, 
rödvengräshed, lågstarrfuktäng, ängshavretorräng och sandgräshed. 
 
Flora  Backnejlika, bockrot, brudbröd, darrgräs, gulkämpe, havsnarv, knutnarv, liten blåklocka, 
rödklint, vildlin, ängsviol och rikligt med bohusmarrisp. 
 
Hävd  Saknas  
 
Ingrepp och påverkan  Bebyggelse  
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 1.  
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  27 
Namn  Öddö; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Öppen hagmark, betad skog 
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Koordinater  9A8g0B3I. 654035 / 123190 
Areal  1,0 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av en öppen hagmark med i öster intilliggande skogsparti. 
Det begränsas i öster av tomtmark och åt andra håll av ohävdad mark. 
 
Vegetation  I områdets västra del dominerar ängshavretorräng och rödvenfriskäng. I de mer karga 
delarna med berg i dagen finns vegetationstyperna hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, ljunghed, 
rödvengräshed och stagghed. 
 
Flora  Liten blåklocka, knägräs, prästkrage, ängsvädd, stor blåklocka, vildlin, rödklint, rödkämpe, 
krissla, kattfot, gullviva, darrgräs, brudbröd och bockrot. 
 
Hävd  Saknas, men ett delvis nerrivet fårstängsel finns kvar. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgård 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 1. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  28 
Namn  Daftön; Tjärnö s:n 
Naturtyp  Havsstrandäng, öppen hagmark 
Koordinater  9A8g0D1F. 654015 / 123350 
Areal  2,6 ha 
 
Allmän beskrivning  Området består av en långsträckt strandäng längs Daftö lera. På ett ställe blir 
östra kanten av stranden mer flack och hagmark med inslag av berg i dagen, tall, en och slån 
breder där ut sig. Norr och söder om detta område går havsstranden över i en betad skog. 
 
Vegetation  På havsstranden dominerar salttågstrandängen med inslag av högörtfuktäng och 
havssävvegetation. På övriga delar finns hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, rödvengräshed, 
stagghed och rödvenfriskäng.  
 
Flora  Blåsklöver, dvärgarun, gulkämpe, knutnarv, kärrsälting, saltnarv, tätört, bockrot, brudbröd, 
darrgräs, gullviva, höskallra, jungfrulin, kattfot, knägräs, liten blåklocka, mandelblom, 
prästkrage, rödklint, rödkämpe, vildlin, ängsskallra, ängsviol, ängsvädd, rödtoppa, kärrtörel, 
stallört, glesstarr, sparvnäva, revfibbla, spåtistel, getväppling, sötvedel och berberis. 
 
Hotad art  Stallört 
 
Hävd  Hagen betas av nöt och häst och är svagt till måttligt hävdad.  
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Ingrepp och påverkan  Ett område runt ett dike är gödselpåverkat. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgård 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
11, Strömstads kommun, klass 1. 
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier  Område som efter intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig 
betesmark. Område med hotad art. 
 
Stödkriterier  Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet och 
nuvarande hävd. 
 
 
Objekt nr  29 
Namn  Långön; Skee s:n 
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  9A8g4A7G. 654470 / 123065 
Areal  28,3 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av den södra delen av ön Syd Långö. Det är i norr avgränsat 
av ohävdad mark och i övrigt av vatten.  
 
Vegetation  Större delen av området består av ljunghed med mycket berg i dagen. Trädskiktet är 
sparsamt med tall, gran och rönn. I buskskiktet som ställvis är tätt dominerar en, nypon och slån. 
Olvon finns också. Dominerande vegetationstyp är ljunghed. Övrig mark består av många olika 
typer där ingen dominerar. Hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, blåbär-lingonrished, 
rödvengräshed, rödvenfriskäng, lågstarrfuktäng, blåtåtelfukthed, salttågstandäng och 
saltgrässtrandäng finns. 
 
Flora  Backnejlika, bockrot, darrgräs, gulkämpe, gullviva, knutnarv, knägräs, liten blåklocka, 
loppstarr, prästkrage, rödklint, slåtterfibbla, svinrot, vildlin och ängsviol. 
  
Hävd  Största delen av området betas av får och är måttligt hävdat. Ett litet område i nordväst 
saknar hävd. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgård, damm, röse, rest av stensättningar och 
områden med tomtningar. 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.1 och 1.4) och 
friluftslivet (FO 1). Inom område med värdefulla fornlämningsmiljöer (FMG 13). Naturreservat 
enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 9, 
Strömstads kommun, klass 2.   
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Dokumentation  Förarbeten i den pågående naturvårdsplaneringen inom Göteborgs och Bohus 
län, Strömstads kommun, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1975.  
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  30 
Namn  Tjöstad; Skee s:n 
Naturtyp  Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater  9A8h2E2H. 654225 / 123975 
Areal  3,7 ha 
 
Allmän beskrivning  Området består av en mot söder lutande hage med en liten del berg i dagen. 
Det avgränsas i söder av en väg, i öster av en åker och av ett ohävdat område. 
 
Vegetation  De olika vegetationstyperna inom området är hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, 
blåbär-lingonrished, rödvengräshed, rödvenfriskäng, lågstarrfuktäng och tuvtåtelfuktäng med 
tågdominans av vilka inget kan sägas dominera. Området har också inslag av träd framförallt 
björk, tall, gran och rönn.  
  
Flora  Slåttergubbe, ängsvädd, ängsviol, bockrot, kattfot, mandelblom, kalla och kärrgröe. 
 
Hävd  Hagen betas av nöt och är väl hävdad. 
  
Ingrepp och påverkan  Runt djurhuset i områdets norra ände förekommer kraftig göselpåverkan. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Gravfält 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 45). 
 
Värdeklass  2 
 
Huvudkriterier  Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark. 
  
Stödkriterier  Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, ingrepp-
påverkan, nuvarande hävd och skönhet 
 
 
Objekt nr  31 
Namn  Budalen; Skee s:n 
Naturtyp  Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater  9A9i3E4F. 654845 / 124450 
Areal  1,0 ha 
 
Allmän beskrivning  Området ligger i en backe som sluttar åt öster. Det avgränsas i väster av 
skog och i öster av åker och våtmarksområde. 
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Vegetation  I de fuktigare partierna i nordost dominerar blåtåtelfukthed och dominerande trädslag 
är tall. I den södra och mellersta delen  finns vegetationstyperna hällmarkstorrräng, 
fårsvingeltorräng, rödvengräshed, stagghed och rödvenfriskäng av vilka ingen kan sägas 
dominera. Träd som finns här är tall, gran, björk och apel. Buskskitet domineras av en och nypon 
och enstaka syrener. 
  
Flora  Darrgräs, jungfrulin, jungfru Marie nycklar, kattfot, knägräs, liten blåklocka, nattviol, 
prästkrage, svinrot och ängsvädd. 
 
Hävd  Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Befintliga planer och skydd  Landskapsskyddat enligt NVL § 19. Natur i Göteborgs och Bohus 
län, Norra och mellersta delen; inom område nr 26, Strömstads kommun, klass 2. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  32 
Namn  Buar; Skee s:n 
Naturtyp  Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater  9A9j0B7F. 654580 / 124660 
Areal  3,0 ha 
 
Allmän beskrivning  Området ligger på södra sidan av en bäckravin och är till stor del starkt 
lutande mot norr. Det avgränsas i norr av en bäck, i öster och söder av vägar och i väster av 
gödslad mark.  
 
Vegetation  Delar av området främst i de lutande partierna är beklädda med tät ungskog, främst 
klibbal,björk, rönn, sälg, oxel, gran och tall. I buskskiktet dominerar en och nypon. Den 
dominerande vegetationstypen är rödvenfriskäng. Övriga vegetationstyper är rödvengräshed, 
fårsvingeltorräng, lågstarrfuktäng, högstarrfuktäng och kärrkavlefuktäng. 
  
Flora  Jungfrulin, kattfot, liten blåklocka, låsbräken, mandelblom, prästkrage, slåttergubbe, 
ängsskallra, ängsviol, ängsvädd, revfibbla, strutbräken och gullpudra. 
 
Hävd  Hagen betas av nöt och är väl hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan  Ett område i nordöst är tydligt gödselpåverkat. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  33 
Namn  Hälle; Skee s:n 
Naturtyp  Annan öppen utmark 
Koordinater  10A0g0E5A. 655060 / 123405 
Areal  3,9 ha 
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Allmän beskrivning  Objektet består av den sydöstra, flacka delen av ön Krossön. 
 
Vegetation  Trädskiktet är måttligt och består av bl a tall, gran, rönn, klibbal och asp. I 
buskskiktet dominerar en, nypon och hallon. Syren finns på ett ställe. Vegetationstyper som finns 
är hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, blåbär-lingonrished, ljunghed, rödvengräshed, 
ängshavretorräng, knylhavrefriskäng, rödvenfriskäng, salttågstrandäng och saltgrässtrandäng. 
Ingen av dem dominerar. 
 
Flora  Backnejlika, bockrot, darrgräs, gulkämpe, kattfot, knutnarv, knägräs, liten blåklocka och 
vildlin. 
 
Hävd  Saknas  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar  Stengärdesgård och husgrund. 
 
Befintliga planer och skydd  Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.1) och 
friluftslivet (FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr 
7, Strömstads kommun, klass 2. 
 
Värdeklass  3 
 
 
Objekt nr  34 
Namn  Tveten; Näsinge s:n 
Naturtyp  Öppen hagmark 
Koordinater  10A0i4B5A. 655455 / 124105 
Areal  1,9 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av en liten kulle öster om Tveten. Det är i norr avgränsat av 
odlad mark och i övrigt av vägar. 
 
Vegetation  Träd- och buskskiktet är mycket sparsamt med förekomst av tall, björk, en, nypon, 
björnbär och brakved. Bland vegetationstyperna dominerar rödvengräshed som visar tydliga 
tecken på ohävd. Andra typer är hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, rödvenfriskäng och 
lågstarrfuktäng. 
 
Flora  Blåsuga, grönvit nattviol, kattfot, knägräs, mandelblom, prästkrage, slåttergubbe, svinrot 
och ängsvädd. 
 
Hävd  Saknas 
 
Ingrepp och påverkan  En liten vägstump går in i nordöstra delen. 
 
Värdeklass  3 
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Objekt nr  35 
Namn  Röd; Lommelands s:n 
Naturtyp  Öppen hagmark 
Koordinater  10A1i2B1G. 655715 / 124170 
Areal  0,8 ha 
 
Allmän beskrivning  Objektet består av en öppen hagmark där hävden har upphört. Området 
avgränsas i söder av en väg, i norr av en bäck och i öster av en ungskog. 
 
Vegetation  Den dominerande vegetationstypen är en rödvenfriskäng, i vilken gulvial och vitmåra 
fläckvis är mycket vanliga. Andra typer är hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, rödvengräshed 
och högörtfuktäng. Trädskiktet består av ungskogsbestånd med främst björk och asp. I 
buskskiktet finns en och hallon. 
 
Flora  Blåsuga, grönvit nattviol, höskallra, kattfot, liten blåklocka, mandelblom, slåttergubbe, 
ängskallra, ängsviol, revfibbla och krypvide. 
 
Hävd  Saknas 
 
Värdeklass  3 
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BILAGA 2 
 
Indikatorarter för naturliga fodermarker 
 
 
Artlistan modifierad efter "Inventering av ängs- och hagmarker" (SNV 1987) och "Havsstrandängar" Johansson O. et 
al. (LT / SNV 1986).  
 
agnsäv     kattfot    sandviol 
backnejlika    klasefibbla    sankte Pers nycklar  
backruta    klockgentiana    slåtterblomma  
backsippa    knutnarv     slåtterfibbla  
backsmultron    knägräs    slåttergubbe  
backsmörblomma   knölsmörblomma   småfingerört 
blåsklöver   korskovall    smörboll  
blåsuga    krissla    sommarfibbla  
borsttåg   kustarun   späd ögontröst   
bockrot   kärrsälting    stenmåra 
brudborste   liten blåklocka   stor blåklocka 
brudbröd    ljungögontröst   strandmaskrosor 
brudsporre   loppstarr   strandrödtoppa  
darrgräs    låsbräken    sumpgentiana  
dvärgarun    mandelblom    svinrot 
dvärglummer   nattviol    tvåblad 
fältgentiana    nycklar   tätört 
granspira    nålstarr   vildlin  
grönvit nattviol    ormrot    vårfingerört 
gulkämpe    ormtunga    vårstarr 
gullviva    prästkrage    ängsgentiana  
havsnarv   rödklint    ängsklocka 
honungsblomster  rödkämpe    ängsskallra  
hårstarr   saltmålla   ängsskära 
höskallra    saltnarv    ängsstarr 
jordtistel   saltört   ängsviol 
jungfru Marie nycklar   sandmaskrosor   ängsvädd 
jungfrulin 
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BILAGA 3 
 
Lista över hotade arter i Göteborgs och Bohus län.  
 
Efter Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: "Kärlväxter i Göteborgs och Bohus län. 40 hotade arter." (Göteborg 
1988). Arterna är listade i systematisk ordning.  
 
Lycopodium complanatum  
 ssp. chamaecyparissus   cypresslummer 
Stratiotes aloides    vattenaloe 
Allium ursinum     ramslök 
Polygonatum verticillatum    kransrams 
Phleum arenarium    sandtimotej 
Catabrosa aquatica    källgräs 
Poa alpina     fjällgröe 
Brachypodium pinnatum    backskafting 
Eriophorum gracile    kärrull 
Carex globularis    klotstarr 
C. capillaris     hårstarr 
C. livida     vitstarr 
Orchis mascula     sankt Pers nycklar 
Dactylorhiza incarnata var. cruenta   blodnycklar 
Gymnadenia conopsea    brudsporre 
Herminium monorchis    honungsblomster 
Epipactis helleborine    skogsknipprot 
E. atrorubens     purpurknipprot 
E. palustris     kärrknipprot 
Hammarbya paludosa    myggblomster 
 
Salix lapponum     lappvide 
Betula nana     dvärgbjörk 
Lychnis alpina     fjällnejlika 
Ranunculus lingula    sjöranunkel 
Anemone ranunculoides    gulsippa 
 
Pulsatilla vulgaris    backsippa 
Tilia platyphyllos    bohuslind 
Viola rechenbachiana    lundviol 
V. rupestris     sandviol 
V. canina ssp. montana    norrlandsviol 
 
Circaea lutetiana    stor häxört 
Eryngium maritimum    martorn 
Monotropa hypophegea    kal tallört 
Galium trifidum    dvärgmåra 
Cuscuta epithymum    ljungsnärja 
Melampyrum arvense    pukvete 
Valeriana dioica    småvänderot 
Arctium lappa     stor kardborre 
Serratula tinctoria    ängsskära 
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BILAGA 4  
 
Artlista 
 
 
Artlistan omfattar alla i inventeringen upptagna växter och följer Krok Th. och Almquist S. "Svensk flora, 
fanerogamer och ormbunksväxter" (Uppsala, 1984). Arterna är listade i systematisk ordning.  
 
 

Lycopodium complanatum  
ssp. chamaecyparissus   cypresslummer 
Selaginella selaginoides  dvärglummer 
Equisetum fluviatile   sjöfräken 
Ophioglossum vulgatum  ormtunga 
Botrychium lunaria   låsbräken 
Matteuccia struthiopteris  strutbräken 
Pinus sylvestris   tall 
Picea abies   gran 
Juniperus communis   en 
Stratiotes aloides   vattenaloe 
Triglochin palustris   kärrsälting 
Allium ursinum   ramslök 
Polygonatum multiflorum  storrams 
P. verticillatum   kransrams 
Juncus conglomeratus   knapptåg 
J. squarrosus   borsttåg 
J. gerardi   salttåg 
Luzula campestris   knippfryle 
L. pilosa   vårfryle 
Phragmites australis   bladvass 
Anthoxanthum odoratum  vårbrodd 
Phleum pratense   timotej 
P. arenarium   sandtimotej 
Alopecurus geniculatus   kärrkavle 
Agrostis stolonifera   krypven 
A. capillaris   rödven 
A. canina   brunven 
Calamagrostis epigeios   bergrör 
Corynephorus canescens  borsttåtel 
Aira praecox   vårtåtel 
Descampsia flexuosa   kruståtel 
D. cespitosa   tuvtåtel 
Arrhenatherum pratense  ängshavre 
A. pubescens   luddhavre 
A. elatsius   knylhavre 
Danthonia decumbens   knägräs 
Molinia caerulea   blåtåtel 
Catabrosa aquatica   källgräs 
Briza media   darrgräs 
Dactylis glomerata   hundäxing 
Poa trivialis   kärrgröe 
P. alpina   fjällgröe 
Puccinellia maritima   revigt saltgräs 
Festuca ovina    fårsvingel 
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F. rubra   rödsvingel 
F. pratensis   ängssvingel 
Nardus stricta   stagg 
Brachypodium pinnatum  backskafting 
Elymus farctus   strandkvickrot 
E. repens   kvickrot 
Calla palustris   kalla, missne 
Scirpus sylvaticus   skogssäv 
S. maritimus   havssäv 
Blysmus rufus   rödsäv 
Eleocharis palustris   knappsäv 
E. uniglumis   agnsäv 
Eriophorum gracile   kärrull 
Carex dioica   nålstarr 
C. pulicaris   loppstarr 
C. disticha    plattstarr 
C. arenaria   sandstarr 
C. caryophyllea   vårstarr 
C. globularis   klotstarr 
C. rostrata   flaskstarr 
C. hostiana   ängsstarr 
C. distans   glesstarr 
C. capillaris   hårstarr 
C. panicea   hirsstarr 
C. livida   vitstarr 
C. flacca   slankstarr 
C. nigra    hundstarr 
C. acuta   vasstarr 
Orchis mascula   sankt Pers nycklar 
Dactylorhiza incarnata var. cruenta  blodnycklar 
D. maculata ssp. maculata  jungfru Marie nycklar 
Gymnadenia conopsea   brudsporre 
Platanthera bifolia   nattviol 
P. chlorantha   grönvit nattviol 
Herminium monorchis   honungsblomster 
Epipactis helleborine   skogsknipprot 
E. atrorubens   purpurknipprot 
E. palustris   kärrknipprot 
Listera ovata   tvåblad 
Hammarbya paludosa   myggblomster 
Populus tremula    asp 
Salix lapponum   lappvide 
S. caprea   sälg 
S. repens    krypvide 
Myrica gale   pors 
Corylus avellana   hassel 
Betula sp   björk 
B. nana   dvärgbjörk 
Alnus glutinosa   klibbal 
Quercus robur   ek 
Ulmus glabra   alm 
Urtica dioica   brännässla 
Polygonum viviparum   ormrot 
Rumex acetocella   bergssyra 
R. acetosa    ängssyra 
R. crispus   krusskräppa 
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Halimione pedunculata   saltmålla 
Suaeda maritima   saltört 
Salisola kali   sodaört 
Salicornia sp   glasört 
Silene nutans   backglim 
Lychnis alpina   fjällnejlika 
Dianthus deltoides   backnejlika 
Cerastium fontanum   hönsarv 
Sagina nodosa   knutnarv 
Spergularia marina   saltnarv 
S. media   havsnarv 
Scleranthus perennis   vitknavel 
Ranunculus lingula   sjöranunkel 
R. flammula   ältranunkel 
R. bulbosus   knölsmörblomma 
R. polyanthemos   backsmörblomma 
R. acris   smörblomma 
R. cymbalaria   bohusranunkel 
Hepatica nobilis   blåsippa 
Anemone ranunculoides  gulsippa 
Pulsatilla pratensis   fältsippa 
P. vulgaris   backsippa 
Thalictrum minus   kustruta 
T. simplex    backruta 
Caltha palustris   kabbleka 
Trollius europaeus   smörboll 
Berberis vulgaris   berberis 
Sedum acre   gul fetknopp 
Saxifraga granulata   mandelblom 
Chrysosplenium alternifolium  gullpudra 
Parnassia palustris   slåtterblomma 
Malus sp.    apel 
Sorbus intermedia   oxel 
S. aucuparia   rönn 
Prunus spinosa   slån 
P. padus   hägg 
Agrimonia eupatoria    småborre 
Alchemilla sp.    daggkåpa 
Potentilla palustris   kråkklöver 
P. crantzii   vårfingerört 
P. tabernaemontani   småfingerört 
P.  erecta    blodrot 
Fragaria viridis   backsmultron 
Geum rivale   humleblomster 
Rubus idaeus   hallon 
R. fruticosus coll.   björnbär 
Rosa sp.    nypon 
Filipendula ulmaria   älgört 
F. vulgaris   brudbröd 
Lathyrus pratensis   gulvial 
L. sylvestris   backvial 
L. vernus   vårärt 
Astragalus glycyphyllos  sötvedel 
Anthyllis vulneraria   getväppling 
Trifolium repens    vitklöver 
T. fragiferum    blåsklöver 
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T. arvense   harklöver 
Ononis arvensis    stallört 
Geranium sanguineum    blodnäva 
G. pusillum   sparvnäva 
Linum catharticum   vildlin 
Euphorbia palustris    kärrtörel 
Polygala vulgaris   jungfrulin 
Rhamnus catharticus   getapel 
Frangula alnus   brakved 
Tilia cordata   lind 
T. platyphyllos   bohuslind 
Viola rechenbachiana   lundviol 
V. rupestris   sandviol 
V. canina   ängsviol 
V. canina ssp. montana   norrlandsviol 
V. tricolor   styvmorsviol 
Circaea lutetiana   stor häxört 
Anthriscus sylvestris   hundloka 
Ligusticum scoticum   strandloka 
Pimpinella saxifraga   bockrot 
Eryngium maritimum   martorn 
Monotropa hypophegea  kal tallört 
Vaccinium myrtillus   blåbär 
V. vitis-idaea   lingon 
Arctostaphylos uva-ursi  mjölon 
Erica tetralix   klockljung 
Calluna vulgaris   ljung 
Empetrum nigrum   kråkbär 
Primula veris   gullviva 
Limonium humile   bohusmarrisp 
Ligustrum vulgare   liguster 
Syringa vulgaris   syren 
Fraxinus excelsior   ask 
Gentiana pneumonanthe  klockgentiana 
Gentianella amarella   ängsgentiana 
G. uliginosa   sumpgentiana 
G. campestris   fältgentiana 
Centaurium littorale   kustarun 
C. pulchellum   dvärgarun 
Galium boreale   vimåra 
G. verum   gulmåra 
G. saxatile    stenmåra 
G. palustre   vattenmåra 
G. trifidum    dvärgmåra 
Cuscuta epithymum   ljungsnärja 
Origanum vulgare   kungsmynta 
Thymus serpyllum   backtimjan 
Satureja acinos   harmynta 
S. vulgaris   bergmynta 
Ajuga pyramidalis   blåsuga 
Veronica chamaedrys   teveronika 
Euphrasia micrantha   ljungögontröst 
E. stricta tenuis   späd ögontröst 
Odontites litoralis   strandrödtoppa 
O. vulgaris   rödtoppa 
Melampyrum arvense   pukvete 
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M. cristatum    korskovall 
Rhinanthus serotinus    höskallra 
R. minor   ängsskallra 
Pedicularis sylvatica   granspira 
Pinguicula vulgaris   tätört 
Plantago media   rödkämpe 
P. maritima   gulkämpe 
Viburnum opulus   olvon 
Valeriana dioica   småvänderot 
Succisa pratensis    ängsvädd 
Knautia arvensis   åkervädd 
Jasione montana   monke 
Campanula trachelium   nässelklocka 
C. patula   ängsklocka 
C. persicifolia   stor blåklocka 
C. rotundifolia    liten blåklocka 
Arctium lappa   stor kardborre 
A. minus   liten kardborre 
Carlina vulgaris   spåtistel 
Cirsium palustre   kärrtistel 
C. helenioides   brudborste 
C. acaule   jordtistel 
C. arvense   åkertistel 
Serratula tinctoria   ängsskära 
Centaurea jacea   rödklint 
Achillea millefolium   röllika 
Tanacetum vulgare   renfana 
Leucanthemum vulgare   prästkrage 
Artemisia campestris   fältmalört 
Senecio jacobaea   stånds 
Arnica montana   slåttergubbe 
Antennaria dioica   kattfot 
Inula salicina   krissla 
Scorzonera humilis   svinrot 
Taraxacum gr. Erythrosperma  sandmaskrosor 
T. gr. Palustria   strandmaskrosor 
T. gr. Vulgaria   ogräsmaskrosor  
Leontodon hispidus   sommarfibbla 
Hypochoeris maculata    slåtterfibbla 
Hieracium pilosella   gråfibbla 
H. auricula   revfibbla 
Crepis praemorsa   klasefibbla 


