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Föreliggande rapport ingår som en del i ett landsomfattande projekt som avser att kartlägga landets 
naturliga slåtter- och betesmarker. Inventeringen leds av naturvårdsverket och länsstyrelsernas 
naturvårdsenheter.  
 
Naturliga slåtter- och betesmarker utgör en starkt hotad naturresurs och arealen har minskat 
drastiskt under 1900-talet genom förändringar inom jord- och skogsbruket. Av landets 400 
utrotningshotade växter återfinns ca 3/4 i jordbrukslandskapet och hälften av dessa är starkt 
beroende av slåtter- eller beteshävd. Markerna har ofta också stora kulturhistoriska värden med 
äldre hägnader, vägar, byggnader och fornlämningar. Öppna och ljusa ängs- och hagmarker skapar 
ett levande landskap och skänker det stora skönhetsvärden. Bildkonstnärer, författare och tonsättare 
har under århundradena hämtat inspiration och motiv till sina verk från det svenska 
bondelandskapet.  
 
Följande inventering och utvärdering är främst tänkt att tjäna som underlag för bedömning om 
ekonomiskt stöd till fortsatt hävd av de aktuella markerna enligt det s k NOLA-projektet. Det bör 
också tjäna som underlag vid myndigheternas prövning och rådgivning enligt gällande jord- och 
skogbrukslagstiftning samt som underlag vid statlig och kommunal naturvårdsplanering.  
 
Vid de bedömningar som gjorts i utredningen har hänsyn huvudsakligen tagits till områdenas 
vetenskapliga värden. I någon mån har områdenas värde för landskapsbild och friluftsliv medtagits.  
 
Författaren har utfört hela undersökningen och är ensam ansvarig för dess innehåll samt för de 
åsikter och värderingar som framförs i denna.  
 
 
Katrina Envall 
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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 
naturvårdsverk (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  
Tanums kommun tackas för praktiskt och finansiellt stöd.  
Tack till ett flertal medarbetare på länsstyrelsens miljövårdsenhet.  
Ett stort tack riktas också till alla de som kämpar för att vidmakthålla dessa marker; naturvårdare i 
allmänhet och jordbrukare i synnerhet.  
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2. TANUMS KOMMUN  
 
2.1 Naturförhållanden 
 
Tanums kommun upptar en yta av 909 kvkm och är därmed länets största. Kommunen gränsar i 
väster till Skagerrak, i öster till Älvsborgs län, i norr till Strömstads och i söder till Sotenäs och 
Munkedals kommuner.  
 
Tanums kommun ligger inom de naturgeografiska regionerna ¬Bohusläns kustskogsregion" samt 
¬sydvästra Sveriges kuperade barr- och lövskogslandskap, Dalslandsområdet¬. Kommunen ligger i 
de agrara kulturlandskapsregionerna ¬Bohusländska kustbygden¬ och "Bohusläns och Dalslands 
odlingsbygder "och ingår i produktionsområdet ¬Götalands skogsbygder¬.  
 
Berggrunden utgörs i kommunens västra del av granit, medan den östra delen består av gnejs. I 
väster dominerar det typiska sprickdalslandskapet med bergsplatåer med ringa jordtäcke och 
dalbottnar med leriga jordar. Dalbottnarna i kommunens sydvästra del är till stor del uppodlade och 
når bland annat kring Gerum, Kville och Bottna en ansenlig vidd. I dalarnas lerjordar är ofta bäckar 
och åar djupt nedskurna och kring bergsrötter och backar återfinns ofta en frodig lövskog.  
Kommunens östra del domineras av mer höglänta och sammanhängande bergsområden. Här är 
moränavlagringarna relativt rikligt förekommande och här återfinns även de flesta sjöarna.  
 
Sprickdalslandskapet övergår västerut i en örik skärgård. Den exponerade kustzonen med maritimt 
klimat, tunt jordtäcke, lövskogar och skaljordsförekomster  skiljer sig kraftigt från inlandets mer 
kontinentala klimat och barrskogar på fattiga moränjordar.  
 
 
2.2 Jordbrukshistoria 
 
Tanums kommun är rik på lämningar från de flesta förhistoriska epoker. Från stenåldern (10 000 - 
1500 f.Kr.) finns huvudsakligen lämingar 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. De i kommunen rikligt förekommande 
hällristningarna  från denna tid vittnar om ett tämligen utvecklat jordbrukssamhälle. Åkrarna 
placerades på lätta, sandiga och självdränerade jordar och i och med en ökande boskapsskötsel 
läggs nu 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 skogens bekostnad. 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. Det odlingslandskap som formades under denna tid kom att bestå ända till 1800- talets 
skiftesreformer.  
 
 
2.3  Nuläget och framtiden 
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Jordbruksbygderna i Tanums kommun återfinns i dag främst längs Bullaresjöarnas västra strand 
och i kommunens sydvästra del väster om europaväg 6.  
 
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.  
 
Jordbruksföretagen blir färre och större och i Tanums kommun har de mellan 1968 och 1983 
minskat från 1004 till 737. Arealen betesmark har mellan 1968 och 1988 minskat med 17 procent 
och antalet nötkreatur har under samma tid minskat med 30 procent. 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 1988, samt 
för de ekonomiska kartbladen 9006-9009 och 9016-9112, svartvita papperspositiv i samma skala, 
fotograferade 1986. 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 januari 1989 gjordes ett utskick om förestående inventering till kommunen, 
lantbruksnämnden, Bohusläns museum och en rad organisationer.  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 1989. Därtill upptäcktes 
enstaka nya objekt under fältarbetets gång.  
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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 mindre delar i  större 
objekt.  
 
Intressanta objekt beskrevs 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 av intresse 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 markfuktighet, 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). 
 
FASTMARKSÄNGAR 
Dessa ligger vanligtvis på torr till frisk, mer eller mindre stenig mark och användes förr för skörd 
av vinterfoder.  
 
Hackslått: Avser normalt en hårdvallsäng på oftast ytblockig, kuperad eller sluttande moränmark. 
Ängstypen är ofta uppdelad på små arealer.  
 
Annan öppen äng: Slåtteräng på fastmarksunderlag som ej faller in under hackslått eller träd- och 
buskbärande äng.  
 
FUKT- OCH VÅTMARKER  
Användes förr för skörd av vinterfoder och gav genom de årliga översvämningarna en hög och 
uthållig produktion.  
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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 
lågvattengränsen. Uppvisar ofta en tydlig zonering. Hävdas numera endast 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 det 
kustnära 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 många öar och skär samt de marker som ligger i anslutning till havsstrand-
ängar.  
 
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 
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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. 
Först anges den i rapporten använda benämningen och därefter namnet enligt SNVs 
inventeringshandbok. Här anges också några för vegetationstypen vanliga arter.  
 
Sandrished: Rished av sandristyp. Kustbunden, lavrik ljunghed i anslutning till sanddynområden. 
Kan vara betesberoende. Ljung, kråkbär, sandstarr.  
 
Ljunghed: Rished av ljungtyp. Öppen rished, ibland med enbuskar. Beroende av bete eller 
bränning. En, ljung, blåbär, kruståtel, blodrot.  
 
Örtrik ljunghed: Rished av örtrik ljungtyp. Betesberoende öppen rished med relativt stort örtinslag 
på sand eller klippor. Ljung, rödsvingel, gulmåra, gråfibbla.  
 
Blåbär-lingonrished: Rished av blåbär-lingontyp. Torra, ofta svagt betade partier av björk- eller 
ekhagar, vanligtvis på ytblockig moränmark. Blåbär, lingon, kruståtel, vårfryle.  
 
Klockljungfukthed: Fuktig rished av klockljungtyp. Frisk till fuktig mark i öppen rished eller 
kusthed. Klockljung, hirsstarr.  
 
Blåtåtelfukthed: Fuktig rished av pors-blåtåteltyp. Högvuxen rished på fuktig till våt mark vid kust. 
Blåtåtel, pors, klockljung, hundstarr.  
 
Rödvengräshed: Gräshed av rödventyp. Hårt betad gräsmark på torr, osorterad jord. Står 
ljungheden nära. Rödven, fårsvingel, kruståtel, röllika, 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.  
 
Borsttåtelgräshed: Sandgräshed av borsttåteltyp. Sandgräshed av borsttåteltyp. Lågvuxen gräsmark 
med av tramp stört växttäcke. Torr och mager sandjord. Vårtåtel, borsttåtel, bergssyra, vitknavel.  
 
Hällmarkstorräng: Torräng av hällmarkstyp. Naken urbergshäll med tunt jordlager i sprickor. 
Fetbladsväxter och små örter och gräs. Fårsvingel, monke, bergssyra, tjärblomster, 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, gulmåra, rödkämpe.  
 
Knylhavrefriskäng: Friskäng av knylhavretyp. Högvuxen, fragmentarisk, störningsberoende 
gräsvegetation på slänter och vägkanter. Knylhavre, ängssvingel, åkervädd.  
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Rödvenfriskäng: Friskäng av rödventyp. Lågvuxen, frisk gräsmark på skiftande underlag. Mycket 
vanlig, betesberoende vegetationstyp. Rödven, röllika, daggkåpor, vitklöver, hönsarv.  
 
Örtrik friskäng: Friskäng av örtrik typ. Lågvuxen, frisk, örtrik gräsmark som vanligen är betad före 
detta slåttermark. Rödkämpe, luddhavre, svinrot, gullviva, rödsvingel.  
 
Skogsnävafriskäng: Friskäng av skogsnävatyp. Tämligen högvuxen, örtrik gräsmark på friska 
jordar. Skogsnäva, daggkåpor, älgört, humleblomster, teveronika.  
 
Tuvtåtelfuktäng: Fuktäng av tuvtåteltyp. Tuvig gräsmark på friska till 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 svagbetad eller 
nyligen övergiven fodermark. Tuvtåtel, knapptåg, älgört, humleblomster, kärrtistel.  
 
Lågstarrfuktäng: Fuktäng av gräs-lågstarrtyp. Relativt artrik, lågvuxen och tuvig vegetation 
dominerad av gräs och halvgräs. Hundstarr, hirsstarr, stagg, blodrot, humleblomster.  
 
Blåtåtelfuktäng: Fuktäng av blåtåteltyp. Tämligen högvuxen vegetation på fuktig, ofta fattigare 
mark. Blåtåtel, odon, stagg, knapptåg.  
 
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.  
 
Saltgrässtrandäng: Nedre landstrandvegetation av revigt saltgrästyp. Artfattig vegetation på västra 
Sveriges havsstrandängar. Revigt saltgräs, krypven, gulkämpe.  
 
Agnsävstrandäng: Nedre landstrandvegetation av agnsäv-krypventyp. Förekommer på brack-
vatteninfluerade havsstrandängar. Krypven, agnsäv, rödsäv, salttåg.  
 
Kortskottsvegetation i sjö: Lågvuxen vegetation på störd vattenstrand vid sjöar och rinnande vatten.  
 
 
5.  RESULTAT 
 
5.1 Allmänt 
 
I Tanums kommun besöktes totalt 487 objekt av vilka 332 ratades. Av de ratade var ungefär två 
tredjedelar utan hävd och alltför igenväxta och en tredjedel alltför kvävegödslade. Endast ett fåtal 
var utsatta för byggnation eller annat ingrepp.  
 
De 155 beskrivna objekten upptar en sammanlagd yta av ungefär 1370 hektar. Medelstorleken är 
8,8 hektar, men bara 32 objekt är större än 10 hektar och endast 19 objekt är större än 20 hektar. Ett 
trettiotal objekt utgörs helt eller delvis av en havsstrandäng. Till den vanliga bilden hör bete med 
ungnöt eller får och att hävden sällan är helt tillfredställande.  
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Som framgår av översiktskartan i början av rapporten är objekten mycket ojämnt fördelade och 
ungefär 100 av objekten återfinns i kustnära områden. Detta beror på flera samverkande faktorer, 
men framför allt på en av klimatet styrd, mycket långsam igenväxning och att man i mycket liten 
utsträckning har gödslat den betesmarken. Mycket talar för att ljunghed är en naturlig 
vegetationstyp i vissa delar av kustbandet. Denna situation gör bedömningarna ytterst komplicerade 
och medför att större delen av kustzonen, väster om linjen på kartan intill, kan klassas som 
betespräglad utmark.  
 
Så gott som samtliga objekt är helt eller delvis fotodokumenterade.  
 
Objekten har följande preliminär fördelning enligt den tregradiga skalan: 
 
 antal objekt areal 
1=högsta bevarandevärde 86 563 
2=mycket högt bevarandevärde  51 308 
3=högt bevarandevärde  18 499 
 
 
 
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 Tanums kommun 
återfinns både naturlig betesmark och naturlig slåttermark, men då hävden nuförtiden oftast 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 samt en slåtteräng. 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 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 
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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 
 
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 C.  
 
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 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  örekomst av kulturhistoriska inslag såsom 
stengärdesgårdar, fägator, odlingsrösen, äldre åkersystem 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 
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).  
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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 

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.  
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- Symbol- och identitetsvärde för bygden eller regionen.  
 
- Värde för friluftslivet.  
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BILAGA A Ekonomiska kartor och objektbeskrivningar 
 
 
Objekt nr  1  
Namn: Valön; Svenneby s:n  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 8A8h4B8E. 649485/123650 
Areal: 1,5 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en flack nord-syd-gående dalsänka och ligger på västra 
Valön. Området gränsar i norr och söder till havet, men i övrigt till hällmarker.  
 
Vegetation: Området hyser från norr till söder vegetationstyperna fårsvingeltorräng, rödvenfriskäng 
och högörtfuktäng, som alla är kraftigt gräsdominerade. I områdets norra del återfinns enstaka 
buskar  av en, slån, nypon och rönn.  
 
Flora: I områdets norra hälft återfinns knölsmörblomma, höskallra, kattfot, spåtistel, rödkämpe, 
jungfrulin, backsmultron, slåttergubbe, sandmaskros och rikligt med gullviva.  
 
Hävd: Området är svagt hävdat.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL ¤ 7. Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 42, klass 1.  
 
Dokumentation: Olsson G. : Skötselplan för Valöns naturreservat, Tanums kommun. Länsstyrelsen 
i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  2 
Namn: Valön; Svenneby s:n  
Naturtyp: Buskrik utmark  
Koordinater: 8A8h4B0J. 649400/123695 
Areal: 8,8 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs till största delen av Otterklåvan; en flack och torr hed som 
ligger på sydöstra delen av Valön. Området hyser både stenbunden mark och berg i dagen och 
gränsar i sydost till havet, i nordväst till en liten tjärn och i övrigt till hällmarker.  
 
Vegetation: Stranden är sandig och saknar växtlighet. Området domineras av vegetations-typerna 
fårsvingeltorräng och sandrished, men uppvisar även blåbär-lingonrished och ljunghed. Vissa 
partier i sydväst domineras helt av ljung, kråkbär och svinrot. Längst i norr återfinns rödvengräshed 
och lågstarrfuktäng. I området återfinns buskar av nypon, slån, asp, vide och rikligt med krypande 
en samt enstaka träd av rönn och asp.  
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Flora: Mandelblom, kattfot, gullviva, jungfrulin, ängsviol, knölsmörblomma, höskallra, rödkämpe, 
backsmultron, spåtistel, slåtterfibbla, havssälting, sandmaskros och ställvis rikligt med svinrot.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är välhävdat.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar samt stensättning och röse från bronsåldern.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1).  
Naturreservat enligt NVL ¤ 7.  
Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 42, klass 1.  
 
Dokumentation: Olsson G. :Skötselplan för Valöns naturreservat, Tanums kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, 
värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  3 
Namn: Valön; Svenneby s:n  
Naturtyp: Öppen hagmark 
Koordinater: 8A8h4C4D. 649445 / 123730 
Areal: 3,3 ha   
 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av en flack och öppen nordost-sydvästlig dalsänka med 
angränsande slänter och ligger på sydöstra delen av Valön. Området gränsar i norr till betesmark, i 
söder till havet och i övrigt till hällmark. Genom området går en väg.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen rödvengräshed, men hyser även 
rödvenfriskäng, i nordost lågstarrfuktäng, i norr fårsvingeltorräng och i söder en salttågstrandäng. I 
kanterna mot bergsbackarna återfinns träd av rönn, hägg, alm, ek, körsbär och apel samt buskar av 
en, nypon, slån och rönn.  
 
Flora: Mandelblom, kattfot, gullviva, jungfrulin, ängsviol, knölsmörblomma, backsmultron, 
spåtistel, bockrot, salttåg, krypven, agnsäv, havssälting och sandmaskros.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är välhävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL ¤ 7. Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 42, klass 1.  
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Dokumentation: Olsson G. : Skötselplan för Valöns naturreservat, Tanums kommun. Länsstyrelsen 
i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 1 
 
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  4 
Namn: Valön, Svenneby, Smedseröd; Svenneby s:n 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 8A9h0C2G. 649520 / 123765 
Areal: 22 ha 
 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av slänterna och strandängarna på bägge sidor om den 
långsträckta Lönnvikkilen- Valökilen och ligger strax sydväst om Svenneby kyrka. Backarna 
uppvisar både stenbunden mark och berg i dagen. Området gränsar i norr och sydväst till 
jordbruksmark, men i övrigt till bergsbackar.  
 
Vegetation: Stora ytor av de flacka strandängarna domineras av vegetationstyperna 
salttågstrandäng, agnsävstrandäng samt lågstarrfuktäng. Stora delar av de strandnära partierna är 
mycket tuviga och här återfinns även partier med saltgrässtrandäng respektive havssäv och 
bladvass. De omgivande slänterna är ställvis mycket artrika och hyser vegetationstyperna 
rödvenfriskäng, rödvengräshed och fårsvingeltorräng. Längs kanterna återfinns även träd av rönn, 
björk, alm, ek och sälg liksom buskar av en, rönn, slån, asp, björk och nypon.  
 
Flora: Knölsmörblomma, bockrot, svinrot, blåsuga, prästkrage, mandelblom, ängsviol, jungfrulin, 
kattfot, spåtistel, gullviva, höskallra, ängsskallra, rödkämpe, sandmaskros, strandmaskros, 
slåtterfibbla, havssälting, rödsäv, salttåg, krypven, saltgräs och agnsäv.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad. Vissa partier visar spår efter 
slåtter.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7), 
kulturminnesvården (KO 22) och friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL ¤ 7 samt 
landskapsskydd enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; 
inom område nr. 42, klass 1, respektive område 40, klass 1.  
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, storlek, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
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Objekt nr  5 
Namn: Valön; Svenneby s:n  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark, havsstrandäng 
Koordinater: 8A8h4C5G. 649450 / 123760 
Areal: 2,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en mot nordost vettande slänt med litet berg i dagen och 
ligger på Valöns sydöstra del. Området gränsar i sydväst till hällmark, men i övrigt till 
Bergsvikfjorden.  
 
Vegetation: Området domineras helt av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser även små 
partier med rödvengräshed. Vid stranden återfinns en smal bård med salttågstrandäng. I hagens 
övre del växer enstaka träd av björk, oxel, apel och rönn samt buskar av en, nypon och slån.  
 
Flora: Sankte Pers nycklar, spåtistel, salttåg, agnsäv, krypven, gullviva och blåsuga.  
 
Hotade arter: Sankte Pers nycklar.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är svagt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan   Merparten av området visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL ¤ 7. Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 42, klass 1.  
 
Dokumentation: Olsson G. : Skötselplan för Valöns naturreservat, Tanums kommun. Länsstyrelsen 
i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  6 
Namn: Svenneby; Svenneby s:n 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 8A8h4D7C. 649470 / 123820 
Areal: 11 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av bergsbackarna och de flacka partierna vid 
Bergsvikfjordens östra och nordöstra stränder. Området gränsar omväxlande till bergsbackar och 
jordbruksmark.  
 
Vegetation: De flacka markerna domineras av en huvudsakligen jämn strandäng med 
salttågstrandäng och agnsävstrandäng men ytorna närmast vattnet täcks av stora tuvor med 
saltgrässtrandäng. Stränderna hyser även vegetationstypen lågstarrfuktäng, medan de torra till 
friska backarna hyser rödvenfriskäng och rödvengräshed. En mindre slänt  i sydost uppvisar en 
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örtrik friskäng. Längs områdets kanter återfinns träd av rönn, ek och asp samt buskar av en, rönn, 
slån och nypon.  
 
Flora: Höskallra, salttåg, krypven, rödsäv, agnsäv, saltnarv, sandmaskros, strandmaskros, 
jungfrulin, blåsuga, svinrot, ängsviol, mandelblom, ängsskallra, slåtterfibbla, revfibbla och ställvis 
rikligt med gullviva, bockrot och knölsmörblomma.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan   En mindre del i sydost visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 40, klass 1.  
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, storlek, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  7 
Namn: Valön, Svenneby; Svenneby s:n 
Naturtyp: Havsstrandäng, annan öppen utmark 
Koordinater: 8A8h4C3J. 649430 / 123795 
Areal: 2,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger vid Bergsvikfjordens södra strand och gränsar i huvudsak till 
bergsbackar. Områdets västra del är kuperad och visar en del berg i dagen, medan den östra delen 
är flack.  
 
Vegetation: I den västra delen återfinns fläckvis vegetationstyperna rödvengräshed, blåbär-
lingonrished och fårsvingeltorräng samt invid vattnet högörtfuktäng. De södra delarna av de flacka 
strandängarna domineras av en till stora delar slät lågstarrfuktäng med mycket plattstarr, medan 
ytorna närmast vattnet hyser saltgrässtrandäng respektive salttågstrandäng. Områdets kanter mot 
bergsbackarna hyser träd av gran, rönn och al samt buskar av en, rönn, slån, nypon och brakved.  
 
Flora: Havssälting, kärrsälting, salttåg, krypven, rödsäv, saltgräs, gullviva, svinrot, bockrot, 
mandelblom, knölsmörblomma och höskallra.  
 
Hävd: Områdets östra halva visar spår av slåtter, men hävd saknas i hela området.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1).  
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Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19.  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 40, klass 1.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  8 
Namn: Svenneby; Svenneby s:n 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 8A8h4D5E. 649450 / 123845 
Areal: 1,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en mindre dalsänka mellan två bergsryggar och sluttar 
svagt åt sydväst. Hagen ligger strax sydväst om Svenneby gamla kyrka och gränsar överallt till 
skogklädda bergsbackar. Genom hagen löper en äldre väg.  
 
Vegetation: Hagens nordöstra del är ställvis fuktig och här finns ett mindre kärr med vitmossor, 
tuvull och odon. Här återfinns även vegetationstypen lågstarrfuktäng. Hagen domineras i övrigt av 
rödvengräshed, men hyser även rödvenfriskäng, blåbär-lingonrished och ljunghed. Hagens övre del 
hyser unga träd av björk, asp, rönn, tall, ek och vide, medan buskskiktet utgörs av en, björk, slån, 
nypon och vide. Dominerande arter är björk respektive en. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 
procent.  
 
Flora: Mandelblom, kattfot, knölsmörblomma, backsmörblomma, gullviva, blåsuga, ängsviol, 
jungfrulin, bockrot, tätört och rikligt med granspira.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och grind.  
 
Befintliga planer och skydd: Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19.  
Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 40, klass 1.  
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  9 
Namn: Gerlesborg; Bottna s:n, Hogslätt; Svenneby s:n  
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 8A8h3E8I. 649380 / 123990 
Areal: 4,7 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av de flacka markerna kring en liten grund havsvik och ligger 
omedelbart norr om Gerlesborgs gård. Området gränsar i söder och väster till tomtmark, i nordost 
till bergsbackar och i övrigt till jordbruksmark.  
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Vegetation: Området närmast vattnet hyser små partier med vegetationstypen saltgrässtrandäng, 
men domineras i övrigt  av rödsvingel, krypven och havssälting. Tuvtåtelfuktäng täcker övriga ytor. 
Träd och buskar saknas helt.  
 
Flora: Saltgräs, havssälting, salttåg.  
 
Hävd: Saknas.  
 
Ingrepp och påverkan  De nordvästra delarna visar en svag gödselpåverkan.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.8), 
kulturminnesvården (KO 47) och friluftslivet (FO 1).  
Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19.  
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 53.  
Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 45, klass 1.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  10 
Namn: Gerlesborg, Skärholmen; Bottna s:n 
Naturtyp: Havsstrandäng, annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 8A8i3A8F. 649380 / 124055 
Areal: 11 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av den norra stranden av Bottnafjordens inre del och gränsar 
huvudsakligen till jordbruksmark. Områdets östra del är flack och delvis fuktig, medan dess västra 
del är mer varierande och visar en del berg i dagen. I områdets mitt mynnar en bäck.  
 
Vegetation: Stranden domineras till största delen av vegetationstypen salttågstrandäng, men hyser i 
öster även en bård med saltgrässtrandäng. Ovanför strandzonen återfinns i öster vegetationstyperna 
tuvtåtelfuktäng och rödvenfriskäng. De västra delarna domineras av en fårsvingeltorräng med stort 
inslag av trift, mandelblom, knölsmörblomma och vårbrodd. Här återfinns även slänter med 
rödvengräshed och örtrik ljunghed samt stråk med lågstarrfuktäng och högörtfuktäng. Kring 
bergsbackarna och längs diken i norr återfinns träd av björk, rönn, apel och tall samt buskar av 
främst en, nypon, rönn, slån och vide.  
 
Flora: Mandelblom, blåsuga, knölsmörblomma, stagg, ängsviol, svinrot, kattfot, jungfrulin, 
bockrot, slåtterfibbla, sandmaskros, salttåg, krypven, höskallra och agnsäv.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan   Stora delar av de flacka partierna i öster visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och grind.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 22), 
kulturminnesvården (KO 22) och friluftslivet (FO 22). Naturreservat enligt NVL ¤ 7. 
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Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 22. Natur i Göteborgs  och 
Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 22, klass Q.  
 
Dokumentation:  
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, typre-
presentativitet, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet. 
 
 
Objekt nr  11 
Namn: Ulön; Svenneby sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 8A9h1A5D / 123530 
Areal: 54 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Ulön och ligger strax väster om Svenneby kyrka. Ulön 
visar till största delen berg i dagen, men hyser även mindre mängder stenbunden mark. Öns östra 
del hyser ett kärr, medan dess västra del är flack och bergig. Halvorna länkas samman av en 
sandbank.  
 
Vegetation: Ulöns växtlighet är sparsam men domineras av vegetationstyperna rödvengräshed, 
fårsvingelvariant av rödvengräshed, ljunghed och fårsvingeltorräng. Ett flackare parti i nordväst 
hyser en gräs-lågstarrfuktäng och sandbanken en sandrished med mycket getrams. Ön hyser 
enstaka träd av rönn, men i skyddade lägen buskar av rönn, slån, nypon, en, björnbär, brakved och 
liguster.  
 
Flora: Vanlig ögontröst, bockrot, knägräs, darrgräs, svinrot, gulkämpe, kattfot, saltgräs och 
rödkämpe.  
 
Hävd: Området saknar hävd, men är utsatt för slitage av badgäster.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Röse från bronsåldern, stensättningar, stengärdesgårdar och en 
husgrund.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 38, klass 1. 
 
Dokumentation: Olsson G. : Naturvårdsinventering av Lilla Hamburgö, Kiddön, Ulön-Dannemark, 
Hornö i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  12 
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Namn: Kanebo; Svenneby sn 
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 8A9h2A4D. 649745 / 123535 
Areal: 2,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en öppen åt väster vettande slänt med mycket stenbunden 
mark. Området ligger vid Tångebacken, strax väster om Hee och gränsar huvudsakligen till buskrik 
stenbunden mark och hällmark.  
 
Vegetation: Området täcks av en mosaik av vegetationstyperna fårsvingeltorräng, ljunghed och 
rödvengräshed. Träd saknas helt, men riklig förekomst av nypon och en gör att buskskiktet har en 
täckningsgrad av ungefär 25 procent.  
 
Flora: Kattfot, mandelblom, jungfrulin, knägräs, sandmaskros, bockrot och knölsmörblomma.  
 
Hävd: Saknas 
 
Ingrepp och påverkan: Området gränsar i nordväst till ett båtupplag och i sydväst till en 
fotbollsplan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 30, klass 1.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  13 
Namn: Röd, Lössgård; Kville sn 
Naturtyp: Ekhage 
Koordinater: 8A9h4A7H. 649970 / 123575 
Areal: 1,0 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen är smal och ligger i en sydvästsluttning vid gården Södra Röd på 
sydöstra delen av Hamburgö. Hagen hyser litet berg i dagen och gränsar i sydväst till 
jordbruksmark och i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvengräshed som är rik på skogsfibbla, gökärt, 
vårbrodd och buskstjärnblomma. Ett mindre parti i söder hyser en blåbär-lingonrished. Trädskiktet 
domineras helt av ek, men här återfinns även tall, björk och al. I hagen växer enstaka buskar av 
hassel, ek, asp och en. Täckningsgraden uppgår till ungefär 75 procent.  
 
Flora: Gullviva, kattfot, blåsuga och bockrot.  
 
Hävd: Hagen betas och är måttligt till väl hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
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Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 30, klass 1.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  14 
Namn: Hamn; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 8A9h4C6B. 649970 / 123715 
Areal: 1,8 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen är lätt kuperad med litet berg i dagen och ligger omedelbart norr om 
gården Hamn strax söder om Hamburgsund. Hagen gränsar i söder till tomtmark och 
jordbruksmark, men i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvengräshed, men hyser även mindre partier 
med blåbär-lingonrished, ljunghed och rödvenfriskäng. Den senare är ställvis fuktig och domineras 
då av veketåg. I hagen finns  träd av björk, ek, rönn och tall och buskar av en, nypon, björk och asp. 
Dominerande är björk respektive en och täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Kattfot, mandelblom, blåsuga, stagg, ängsviol, jungfrulin, bockrot och svinrot.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar, odlingsrösen och kolerakyrkogård.  
 
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  15 
Namn: Valön; Svenneby s:n  
Naturtyp: Buskrik utmark 
Koordinater: 8A9h0B2G. 649520 / 123670 
Areal: 1,2 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en mindre öst-västlig dalsänka och ligger på norra Valön. 
Området gränsar  i väster till tomtmark, men i övrigt till hällmark. Genom området går en väg.  
 
Vegetation: Området hyser en mosaik av vegetationstyperna rödvengräshed, ljunghed och blåbär-
lingonrished samt små partier med fårsvingeltorräng. Trädskiktet utgörs av enstaka rönn, tall, asp 
och ek, medan buskar av en, nypon, slån, brakved och ek är något rikligare förekommande.  
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Flora: Gullviva, mandelblom, bockrot, knölsmörblomma, spåtistel, rödkämpe, jungfrulin, 
slåttergubbe och sandmaskros.  
 
Hävd: Saknas.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL ¤ 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; 
inom område nr. 42, klass 1.  
 
Dokumentation: Olsson G. : Skötselplan för Valöns naturreservat, Tanums kommun. Länsstyrelsen 
i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  16 
Namn:Ytterby; Svenneby s:n  
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 8A9h0B5J. 649560 / 123700 
Areal: 2,5 ha  
 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av de flacka stränderna innanför Keholmen och ligger strax 
norr om Valön. Genom området löper en väg och här finns små mängder berg i dagen. Området 
gränsar huvudsakligen  till bergsbackar.  
 
Vegetation: Stranden domineras av vegetationstypen salttågstrandäng samt mindre partier med 
saltgrässtrandäng. Mindre ytor i söder upptas av havssäv och kärrtörel och ovanför stränderna 
återfinns rödvenfriskäng. Längs områdets kanter växer träd av rönn, asp, ask, körsbär och apel samt 
buskar av slån, nypon, rönn och hagtorn.  
 
Flora: Knölsmörblomma, mandelblom, saltåg, agnsäv, krypven, havssälting, bockrot, svinrot, 
rödkämpe, jungfrulin och rikligt med gullviva.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och stensatt väg.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 40, klass 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, ålderdomligt jordbrukslandskap, värde för friluftslivet.   
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Objekt nr  17 
Namn:Valön; Svenneby sn 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 8A9h0C2D. 649525 / 123730 
Areal: 1,1 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en flack äng med litet berg i dagen och ligger längst in i 
Valö lera. Ängen gränsar i öster och nordväst till tomtmark och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Stranden domineras av vegetationstyperna salttågstrandäng och agnsävstrandäng och 
närmast ovanför återfinns lågstarrfuktäng. Merparten av ängen hyser rödvenfriskäng, 
tuvtåtelfuktäng och mindre mängder högörtfuktäng. På bergspartiet återfinns fläckar med 
rödvengräshed. Området saknar träd och buskar.  
 
Flora: Havssälting, rödsäv, agnsäv, salttåg, krypven, gullviva, mandelblom, bockrot, jungfrulin och 
kattfot.  
 
Hävd: Ängen är svagt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Ängens norra del visar en svag gödselpåverkan.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; 
inom område nr. 42, klass 1.  
 
Dokumentation: Olsson G. : Skötselplan för Valöns naturreservat, Tanums kommun. Länsstyrelsen 
i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  18 
Namn:Ytterby; Svenneby sn 
Naturtyp: Havsstrandäng, annan öppen utmark 
Koordinater: 8A9h1C0A. 649605 / 123700 
Areal: 1,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en smal, åt sydost vettande strandäng och ett smalt stråk 
upp i en sluttning längs en väg. Området ligger strax sydost om Heestrand och gränsar till 
hällmarker och Sandbäckskilen.  
 
Vegetation: Stranden domineras av vegetationstypen salttågstrandäng, men hyser även mindre 
partier med saltgrässtrandäng. Ovanför stranden återfinns fårsvingeltorräng och rödvenfriskäng, 
medan sluttningen i nordost hyser rödvengräshed, rödvenfriskäng och ljunghed. Träd och buskar 
saknas helt.  
 
Flora: Höskallra, kattfot, kärrsälting, havssälting, sandmaskros, bockrot, agnsäv, rödsäv, granspira, 
jungfrulin, gullviva, stagg och svinrot.  
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Hävd  Saknas 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat. Naturreservat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra 
och mellersta delen; inom område nr. 40, klass 1.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  19 
Namn:Tun; Svenneby sn 
Naturtyp: Havsstrandäng, buskrik utmark 
Koordinater: 8A9h0C8C. 649585 / 123720 
Areal: 7,2 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs huvudsakligen av ett åt väster vettande bergsparti och ligger 
strax väster om Svenneby kyrka. Området gränsar i nordost till betesmark, men i övrigt till vatten 
och hällmarker. Här finns även några små dammar.  
 
Vegetation: Stora delar av området visar berg i dagen och här återfinns fläckvis vegetationstyperna 
rödvengräshed, blåbär-lingonrished, ljunghed och lågstarrfuktäng. I nordost och sydost finns ett par 
mindre dalsänkor och här dominerar rödvenfriskäng och mindre mängder högörtfuktäng. Stora 
delar av slänten i väster hyser en fårsvingeltorräng rik på slåtterfibbla. Nedanför denna vidtar en 
flack salttågstrandäng. Träd och buskar växer huvudsakligen i de östliga skyddade lägena och här 
märks främst asp, ek, björk och sälg respektive en, ek, hagtorn, slån, nypon, brakved och liguster.  
 
Flora: Granspira, kattfot, jungfrulin, blåsuga, knölsmörblomma, mandelblom, rödkämpe, 
ängsskallra, svinrot, slåttergubbe, höskallra, salttåg, krypven, havssälting, agnsäv, ängsviol, stagg, 
bockrot och rikligt med slåtterfibbla.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är till största delen välhävdat.  
 
Ingrepp och påverkan: Små ytor i de bägge dalsänkorna visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och grind. 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 40, klass 1.  
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, 
värde för friluftslivet. 
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Objekt nr 20 
Namn:Sandbäck, Tun, Ytterby; Svenneby sn 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 8A9h1C2G. 649620 / 123760  
Areal: 9,5 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger strax nordväst om Svenneby kyrka och utgörs av de smala och 
flacka strandängarna vid Sandbäckskilens inre del. Områdets östra del gränsar till jordbruksmark 
och dess västra till bergsbackar och betesmark.  
 
Vegetation: De fuktiga stränderna domineras av vegetationstypen salttågstrandäng, men hyser även 
ytor med saltgrässtrandäng och agnsävstrandäng. Mot områdets yttre gränser återfinns mindre 
partier med tuvtåtelfuktäng, rödvenfriskäng och lågstarrfuktäng. I strandkanten växer enstaka 
ruggar med bladvass och havssäv. I områdets södra kant återfinns enstaka buskar av al, rönn, slån 
och asp.  
 
Flora: Salttåg, saltgräs, höskallra, ängsskallra, havssälting, agnsäv, rödsäv, havsnarv och krypven.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är väl till måttligt hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan: Där objektet gränsar till jordbruksmark syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 40, klass 1. 
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, ingrepp-
påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  21 
Namn:Sandbäck; Svenneby sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 8A9h1C2I. 649625 / 123780 
Areal: 1,0 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en liten hage som ligger mellan jordbruksmark och 
bergsbackar strax nordväst om Svenneby kyrka. I hagen finns berg i dagen och en damm.  
 
Vegetation: I hagen återfinns vegetationstyperna rödvenfriskäng, rödvengräshed och en 
lågstarrfuktäng med mycket veketåg. Träd och buskar växer längs kanterna och här märks främst 
ek, asp, rönn och björk respektive hassel, nypon, slån och en.  
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Flora: Mandelblom, blåsuga, knölsmörblomma, bockrot, gullviva och svinrot.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: En mindre del av hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar:   Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 40, klass 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, ålderdomligt jordbrukslandskap, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  22 
Namn:Sandbäck; Svenneby sn 
Naturtyp: Ekhage 
Koordinater: 8A9h1D7A. 649670 / 123800 
Areal: 1,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en åt sydväst vettande slänt och angränsande flacka marker 
och ligger strax nordväst om Svenneby kyrka. Hagen hyser i dess nordöstra del både stenbunden 
mark och berg i dagen. Hagen gränsar i nordost till skogsmark, i sydväst till betesmark och i övrigt 
till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Slänten domineras av vegetationstypen rödvengräshed med mycket vårfryle, gökärt 
och ängskovall, men här återfinns även en blåbär-lingonrished och små partier med rödvenfriskäng. 
Slänten hyser även områdets träd- och buskskikt, vilka utgörs av ek respektive nypon, slån, ek, en 
och rönn. Täckningsgraden uppgår här till ungefär 50 procent. Den öppna flacka marken i områdets 
västra del täcks huvudsakligen av en rödvenfriskäng.  
 
Flora: Ängsviol, mandelblom, blåsuga, jungfrulin, gullviva, kattfot, slåttergubbe och 
knölsmörblomma.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: I hagens västra del syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar:   Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 40, klass 1.  
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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, värde för friluftslivet.   
 
 
 
Objekt nr 23 
 
Namn Bottna; Bottna s:n 
 
Naturtyp Annan träd- och buskbärande hagmark 
 
Koordinater 8A9iOB4D. 649550 /124135 
 
Areal 1,2 ha 
 
Allmän beskrivning Området utgörs av en liten bergskulle med mycket berg i dagen samt en slänt 
sydost därom och ligger invid landsvägen strax väster om Bottna kyrka. Hagen gränsar väster till 
tomtmark, i norr till skog och i övrigt till jordbruksmark. 
 
Vegetation Kullen hyser vegetationstyperna rödvengräshed, fårsvingelgräshed och 
blåbärlingonrished, medan slänten domineras av rödvenfriskäng och tuvtåtelfuktäng. I hagen 
återfinns enstaka tråd av asp, gran, björk och rönn samt buskar av en, rönn, björk, asp, slån och 
nypon. Enen gör att täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent. 
 
Flora Mandelblom, blåsuga, jungfrulin, svinrot, kattfot, knägräs och bockrot. 
 
Hävd Saknas. 
 
Ingrepp och påverkan Slänten i sydost visar en svag gödselpåverkan. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar Hög från järnåldern och stengärdesgårdar. 
 
Befintliga planer och skydd Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.8), 
kulturminnesvården (KO 47) och friluftslivet (FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL § 19. 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 53. Natur i Göteborgs och Bohus 
län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 45, klass 1. 
 
 
Objekt nr  24 
Namn:Bottna; Bottna s:n  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 8A9i0C3B. 649535 / 124215 
Areal: 2,2 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en bergskulle med mycket berg i dagen och ligger 
omedelbart norr om Bottna kyrka. Hagen gränsar i väster till kyrkogården och i övrigt till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvengräshed, men hyser även mindre partier 
med rödvenfriskäng, fårsvingelgräshed, blåbär-lingonrished, ljunghed och tuvtåtelfuktäng. I hagen 
återfinns rikligt med buskar av främst en, men även rönn, oxel, björk, slån och nypon, liksom träd 
av apel, tall, oxel och björk. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
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Flora: Mandelblom, ängsviol, gullviva, knölsmörblomma och bockrot.  
 
Hävd: Saknas.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Hällristningar från bronsåldern, skålgrop och 
stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.8), 
kulturminnesvården (KO 47) och friluftslivet (FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19.  
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 53. Natur i Göteborgs och Bohus 
län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 45, klass 1.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  25 
Namn:Vrångstad; Bottna s:n 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 8A9i1B5I. 649660 / 124180 
Areal: 1,0 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av ett svagt kuperat gravfält som ligger invid landsvägen strax 
norr om Bottna kyrka. I området finns små mängder stenbunden mark. Området gränsar i norr till 
jordbruksmark och i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen rödvengräshed med mycket gullris, men hyser 
även blåbär-lingonrished, ljunghed och i väster rödvenfriskäng. I hagen återfinns träd av ek, björk, 
asp och tall samt buskar av rönn, en och björk.  
 
Flora: Blåsuga.  
 
Hävd: Området hävdas med slåtter i kulturminnesvårdande syfte och hävden är svag till måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan: Mindre partier visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Gravfält från järnåldern och stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.8), 
kulturminnesvården (KO 47) och friluftslivet (FO 1).  
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 53.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  26 
Namn:Skogby; Svenneby sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 8A9i2B5J. 649755 / 124200 
Areal: 2,3 ha 
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Allmän beskrivning: Hagen ligger på en kulle med mycket berg i dagen två kilometer norr om 
Bottna kyrka och gränsar överallt till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstyperna rödvengräshed och fårsvingelvariant av 
rödvengräshed, men hyser även blåbär-lingonrished och på ett flackare parti i nordväst 
rödvenfriskäng och tuvtåtelfuktäng. I hagens kanter återfinns enstaka träd av björk, rönn, tall, asp, 
sälg och ek, medan buskar av en, björk, rönn, tall och asp finns på kullarna. Enen dominerar stort 
och täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Revfibbla, kattfot, stagg, knägräs och bockrot.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Ett flackare parti i nordväst visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Hällristningar från bronsåldern, skålgrop och 
stengärdesgårdar. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  27 
Namn:Bottna; Bottna s:n 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 8A9i0D9I. 649590 / 124385 
Areal: 3,2 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av ett smalt dalstråk som ligger i nordostlig riktning mellan 
två bergsryggar strax nordost om Bottna kyrka. I området återfinns en damm, varifrån en bäck 
rinner åt nordost, samt en del berg i dagen. Objektet gränsar i norr till jordbruksmark och i övrigt 
till skogsmark.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, men fuktigare partier kring 
dammen i områdets mitt hyser tuvtåtelfuktäng och lågstarrfuktäng. I objektets kanter återfinns träd 
av gran, björk, rönn, sälg och tall samt buskar av främst en, rönn, nypon och slån.  
 
Flora: Blåsuga, svinrot, mandelblom, ängsviol, kattfot, bockrot och stagg.  
 
Hävd: Områdets norra och södra del är måttligt respektive väl hävdat genom bete, medan den 
mellersta delen endast uppvisar svag hävd. En mindre del i söder saknar hävd och är granplanterad.  
 
Ingrepp och påverkan: I områdets norra del syns en svag gödselpåverkan. Ett mindre parti i söder är 
planterat med gran.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 47). 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 53.  
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Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  28 
Namn: Bottna; Bottna s:n 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 8A9i1E3B. 649635 / 124420 
Areal: 1,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en smal lätt sluttande hage med litet berg i dagen och 
ligger omedelbart öster om landsvägen strax nordost om Bottna kyrka. Hagen gränsar i norr och 
väster till skogsmark och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen högörtfuktäng, men hyser även avsnitt med 
rödvenfriskäng och blåbär-lingonrished. Trädskiktet domineras av björk, men hyser även rönn, alm, 
gran och asp. I området återfinns buskar av olvon, en, nypon, björk och asp. Trädskiktet når en 
täckningsgrad av ungefär 50 procent.  
 
Flora: Sankte Pers nycklar, blåsuga, mandelblom och bockrot.  
 
Hotade arter: Sankte Pers nycklar.  
 
Hävd: Hagen betas, men är endast svagt hävdad och slyuppslaget är påtagligt.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 47). 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 53.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  29 
Namn:Mälleröd; Bottna s:n 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 8A9i1E8E. 649685 / 124440 
Areal: 1,7 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en mindre bergskulle med berg i dagen som ligger vid 
landsvägen strax nordost om Bottna kyrka. Hagen gränsar till tomtmark och jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstyperna rödvenfriskäng och rödvengräshed, där den 
förra är gödslad och endast hyser en trivial flora. I hagen återfinns träd av björk, rönn, asp, sälg, 
hagtorn och hägg samt buskar av främst en, slån och nypon.  
 
Flora: Blåsuga, kattfot, ängsviol och rikligt med mandelblom.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är till lika delar väl, måttligt och svagt hävdad. Sly vinner terräng i 
hagen.  
 
Ingrepp och påverkan: Hälften av hagen visar en svag till tydlig göselpåverkan.  



 34 

 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 47). 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 53.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  30 
Namn: Gillängsmarken; Bottna s:n 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 8A9j2B8A. 649790 / 124605 
Areal: 1,0 ha  
 
Allmän beskrivning: Objektet ligger som en smal remsa mellan jordbruksmarken i nordväst och 
skogsmarken i sydost, strax nordost om Bottna kyrka. I området finns berg i dagen.  
 
Vegetation: I området återfinns en mosaik av vegetationstyperna rödvenfriskäng, rödvengräshed 
och lågstarrfuktäng. I hagen växer unga träd av gran, asp, björk och al samt buskar av bland annat 
en, björk, tall och vide. Träd- och buskskiktet har tillsammans en täckningsgrad på ungefär 50 
procent.  
 
Flora: Stagg, blåsuga, slåttergubbe, svinrot och ängsviol.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är till lika delar väl, måttligt och svagt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Endast en mindre del mot åkermarken visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  31 
Namn: Norgård, Berga; Kville sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A0g1E5F. 650155 / 123455 
Areal: 6,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs till stor del av Bovikens badplats och ligger på nordvästra 
delen av Hamburgö. Området gränsar i sydost till jordbruksmark, i väster till havet och i övrigt till 
bergsbackar. I området finns stora ytor med stenbunden mark respektive berg i dagen.  
 
Vegetation: Området hyser omväxlande vegetationstyperna rödvengräshed och fårsvingel-torräng, 
men dess nordvästra del är nästan helt kal. I området finns enstaka träd och buskar av rönn och sälg 
respektive slån, en, nypon, olvon och rönn.  
  
Flora: Mandelblom, stagg, jungfrulin, ängsviol, kattfot, knägräs, bockrot, knölsmörblomma och 
backsmörblomma.  
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Hävd: Områdets södra del betas av nöt och är måttligt hävdad. Resten är svagt hävdat av badgäster.  
 
Ingrepp och påverkan: Inom området finns parkeringsplats, badplats och ett flertal eldstäder.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd   Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göterborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 30, klass 1.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  32 
Namn: Norgård; Kville sn 
Naturtyp: Buskrik utmark 
Koordinater: 9A0g1E5J. 650160 7 123490 
Areal: 1,8 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en smal och flack remsa betesmark med både berg i dagen 
och stenbunden mark och ligger på norra delen av Hamburgö. Området gränsar i nordväst till 
jordbruksmark och i övrigt till bergsbackar och tomtmark. Genom området går en väg.  
 
Vegetation: Objektet täcks av en mosaik av vegetationstyperna ljunghed, rödvengräshed och 
fårsvingeltorräng. I området återfinns enstaka träd av tall, björk och rönn samt buskar av en, nypon, 
slån, rönn, tall och björk. Enen gör att täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Mandelblom, prästkrage, jungfrulin, kattfot, bockrot, blåsuga, stagg och ängsskallra.  
 
Hävd: Områdets nordöstra del betas av får och är välhävdad. Resten av objektet saknar hävd.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  33 
Namn: Hjärterön; Kville sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A0g4E7G. 650475 / 123465 
Areal: 9,6 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av ön Norra Fotstillen och ligger strax sydväst om Fjällbacka. 
Öns södra del är relativt flack och hyser små partier med stenbunden mark, men på merparten av ön 
går berget i dagen.  
 
Vegetation: Öns växtlighet domineras av vegetationstypen rödvengräshed med mycket kruståtel, 
men hyser även ljunghed, lågstarrfuktäng, rödvenfriskäng och fårsvingeltorräng. I en klåva i söder 
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återfinns de bägge senare med rödklint och darrgräs som dominerande arter. På ön finns enstaka 
krypande enbuskar.  
 
Flora: Darrgräs, knägräs, ögontröst, ängsskallra, havssälting, vildlin, spåtistel, salttåg, gulkämpe 
och bockrot.  
 
Hävd: Saknas 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göterborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 31, klass 1.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  34 
Namn: Berga, Norgård; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0h1A2D. 650120 / 123530 
Areal: 4,7 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av flack betesmark och i norr angränsande bergsbackar och 
ligger uppe på nordöstra delen av Hamburgö. Hagen genomkorsas av en väg och gränsar överallt 
till berg och skogsmark.  
 
Vegetation: De flacka ytorna utmed vägen domineras av vegetationstyperna rödvenfriskäng och 
rödvengräshed. Den norra delen av hagen hyser i väster en lågstarrfuktäng och i övrigt en mosaik 
av rödvengräshed, blåbär-lingonrished och ljunghed. Hagens träd och buskar av björk, tall, sälg och 
rönn respektive en, nypon, slån och rönn återfinns främst i dess västra del. Täckningsgraden uppgår 
här till 50 procent, medan resten av hagen är öppen.  
 
Flora: Jungfrulin, stagg, knägräs, svinrot, bockrot, kattfot, blåsuga och mandelblom.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt till väl hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Merparten av de flacka delarna visar en svag till tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Natur i Göterborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom 
område nr. 30, klass 1. Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  35 
Namn: Rörvik; Kville sn  
Naturtyp: Buskrik utmark 
Koordinater: 9A0h0B3D. 650030 / 123635 
Areal: 27 ha  
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Allmän beskrivning: Området utgörs av ett större kuperat bergsområde och ligger omedelbart 
väster om gården Orrekärret strax söder om Hamburgsunds samhälle. Området gränsar i norr till 
skogsmark, i öster till jordbruksmark och stupar i övrigt tämligen brant ner Hamburgsundet.  
 
Vegetation: Längs stränderna i söder och sydväst återfinns en smal remsa med vegetations-typen 
salttågstrandäng med bågstarr och agnsävstrandäng, medan resten av stränderna är steniga och 
branta. Ovanför stranden i sydväst återfinns en sluttning som domineras av fårsvingeltorräng, men 
som liksom övriga sluttningar även hyser blåbär-lingonrished och rödvengräshed. De högre 
liggande bergsytorna domineras av kala hällar, men fläckvis uppträder rödvengräshed, blåbär-
lingonrished, lågstarrfuktäng och ljunghed. Vanliga är hirs-, har- och vårstarr. Sydväst om 
Orrekärret återfinns även två äldre åkrar som uppvisar en rödvenfriskäng. Området hyser 
huvudsakligen längs kanterna träd av ek, rönn, sälg, al, gran, tall, alm, björk och asp, men i norr 
och invid åkerlapparna återfinns tätare bestånd av tall respektive gran. Områdets buskar av framför 
allt en, men även slån, nypon, ek, rönn, olvon och asp återfinns även de i dess södra del och längs 
kanterna. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Höskallra, rödsäv, havssälting, agnsäv, bågstarr, salttåg, krypven, saltgräs, bockrot, 
jungfrulin, mandelblom, kattfot, sandmaskros, blåsuga, gullviva, ängsviol, knölsmörblomma, 
rödkämpe, knägräs och stagg.  
 
Hävd: Området betas av får och är i den södra delen svagt till måttligt och i den norra delen väl 
hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan: De äldre åkrarna visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och stenåldersboplats.  
 
Befintliga planer och skydd   Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 30, klass 1.  
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för 
friluftslivet. 
 
 
Objekt nr  36 
Namn: Rörvik, Rörviksängen; Kville sn  
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 9A0h0B0G. 650000 / 123665 
Areal: 2,2 ha  
 
Allmän beskrivning: Stranden är flack och gränsar i sydväst till Rörvikskilen och Hamburgsund, i 
väster till bergsbackar och i övrigt till jordbruksmark.  
 



 38 

Vegetation: Stranden domineras av vegetationstyperna salttågstrandäng och agnsävstrandäng, men 
hyser även mindre partier med saltgrässtrandäng respektive lågstarrfuktäng. Träd och buskar saknas 
helt.  
 
Flora: Agnsäv, höskallra, saltgräs, havssälting, bågstarr, salttåg, krypven och kärrsälting.  
 
Hävd: Stranden betas till lika delar av nöt och får och är välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: De övre delarna av området visar ställvis svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1).  
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Välhävdat område 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  37 
Namn: Rörvik, Hamn; Kville sn 
Naturtyp: Ekhage 
Koordinater: 9A0h0B0I. 650010 / 123685 
Areal: 2,5 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen är smal och krökt och ligger som en bård mellan jordbruksmarken i 
norr och väster och skogsmarken i söder och öster, strax söder om Hamburgsund. I hagen finns små 
mängder av både stenbunden mark och berg i dagen.  
 
Vegetation: Hagen är i sin västra del öppen och här återfinns vegetationstyperna rödven-friskäng, 
rödvengräshed och lågstarrfuktäng. Resten av hagen domineras av rödvengräshed, men hyser även 
rödvenfriskäng och skogsnävafriskäng. Trädskiktet domineras av ställvis stora och vidkroniga ekar, 
men hyser även en stor grupp al samt gran, lind, björk, alm och asp. Täckningsgraden uppgår till 
ungefär 50 procent. I hagen växer även buskar av hassel, gran, en, björk, lind, ek och nypon.  
 
Flora: Blåsuga, mandelblom, prästkrage, svinrot och gullviva.  
 
Hävd: Hagen betas av häst och är väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Hagen visar i dess västra och nordöstra delar tydlig respektive svag 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Hällristningar från bronsåldern, fyndplats för flintdolk samt 
stengärdesgårdar och grind.  
 
Värdeklass: 3 
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Objekt nr  38 
Namn: Hamn, Rörvik; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0h0C6C. 650065 / 123725 
Areal: 4,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en tämligen smal hage som sträcker sig i en öst-västlig 
dalsänka över en bergsrygg strax sydost om Hamburgsund. I hagen finns både stenbunden mark 
och berg i dagen. Hagen gränsar i öster till jordbruksmark och i övrigt till bergsmark.  
 
Vegetation: I hagen uppträder från väster till öster vegetationstyperna fårsvingeltorräng, blåbär-
lingonrished, ljunghed, rödvengräshed, lågstarrfuktäng och rödvenfriskäng. Den västra delen visar 
dock en mer mosaikartad variation. I hagens återfinns träd av ek, tall, gran, björk, rönn och sälg 
samt buskar av främst en, men även björk, slån, nypon, vide, gran, tall och asp. Täckningsgraden 
uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Stagg, knägräs, kattfot, jungfrulin, mandelblom, kärrsälting, bockrot, tätört, ängsviol, 
blåsuga, prästkrage, slåttergubbe. rödkämpe och slåtterfibbla.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är till lika delar väl, måttligt och svagt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: En svag gödselpåverkan syns längst i sydost.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
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, ålderdomligt jordbrukslandskap. 
 
 
Objekt nr  39 
Namn: Ejgde; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0h1B4J. 650145 / 123690 
Areal: 2,8 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en svagt kuperad hage med en del berg i dagen och ligger 
vid landsvägen strax öster om Hamburgsund. Hagen gränsar i öster till jordbruksmark, i väster till 
tomtmark och i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation: De torra backarna hyser en mosaik av vegetationstyperna ljunghed, blåbär-lingonrished 
och rödvengräshed, men hagen domineras av rödvengräshed. Mindre partier i väster och norr hyser 
rödvenfriskäng respektive lågstarrfuktäng. I stora delar av hagen finns unga träd av björk, tall, asp, 
rönn och sälg och i öster står en mogen granskog. Buskskiktet utgörs främst av björk, men även en, 
rönn, vide, tall och asp. Täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  



 40 

 
Flora: Kattfot, mandelblom, jungfrulin, ängsskallra, stagg, bockrot och blåsuga.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt till väl hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Små partier i norr har varit åker och här syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  40 
Namn: Torp; Kville sn 
Naturtyp:   Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0h0D8B. 650080 / 123820 
Areal: 2,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger till största delen i en södersluttning med en del berg i dagen och 
återfinns norr om landsvägen strax sydost om Hamburgsund. Hagen gränsar i öster till 
jordbruksmark och gården Södra Torp, men i övrigt till skogsmark. I hagens övre del går den äldre 
landsvägen.  
 
Vegetation: I hagens östra del återfinns ett flackare parti med vegetationstypen rödvenfriskäng, 
men i övrigt dominerar rödvengräshed och ljunghed. Ett mindre avsnitt hyser en stagghed. I hagen 
finns enstaka träd av gran, tall, björk, rönn och sälg, medan buskarna är desto fler. Dessa är främst 
en, men även nypon, slån, rönn, tall, gran och björk. Täckningsgraden uppgår till ungefär 50 
procent.  
 
Flora: Mandelblom, jungfrulin, blåsuga, ängsviol, jungfru Marie nycklar, stagg, knägräs, prästgrage 
och bockrot.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Det flacka partiet i hagens nordöstra del har varit åker och här syns en tydlig 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Hällristningar från bronsåldern, stengärdesgårdar och 
skålgrop.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 53). 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 44.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  41 
Namn: Torp; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0h0D9F. 650095 / 123855 
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Areal: 3,2 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen utgörs av en mindre kulle med en del berg i dagen samt flackare 
marker norr därom och ligger norr om landsvägen strax sydost om Hamburgsund. Hagen gränsar i 
norr till skogsmark och i söder till jordbruksmark.  
 
Vegetation: På kullen återfinns vegetationstyperna fårsvingeltorräng, rödvengräshed och mindre 
partier ljunghed. Kullens södra slänt är mycket örtrik. Områdets norra del är fuktigare och hyser 
lågstarrfuktäng respektive rödvengräshed med tuvor av ljung. Där hagen gränsar till jordbruksmark 
dominerar en ställvis gödslad rödvenfriskäng. I hagens norra kanter återfinns träd av ek, rönn, apel, 
tall, björk, al och sälg samt i nordost en grandunge. Buskskiktet hyser främst en, men även slån, 
vide, tall, nypon och björk.  
 
Flora: Slåtterfibbla, svinrot, mandelblom, jungfrulin, kattfot, stagg, bockrot, knägräs, ängsviol, 
blåsuga, granspira, jungfru Marie nycklar och ställvis rikligt med slåttergubbe.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt till väl hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Mindre partier i områdets mitt visar en tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Hällristning från bronsåldern, stensättning, skålgrop och 
stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 53). 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 44.  
 
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, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet.  
 
 
Objekt nr  42 
Namn: Södra Ödsmål; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0h0D1I. 650020 / 123880 
Areal: 1,1 ha  
 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av en smal, flack hage med litet berg i dagen och ligger 
mellan jordbruksmarken i norr och skogsmarken i söder strax sydost om Hamburgsund.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen lågstarrfuktäng, men på tuvor och mindre ytor 
återfinns även ljunghed, rödvengräshed och blåbär-lingonrished. I hagen växer träd av tall, björk 
och asp samt buskar av en, tall, asp, björk och rönn. I hagens västra del återfinns även en husgrund 
med apel och syren respektive blåtry och nypon. Enbuskarna gör att täckningsgraden uppgår till 
ungefär 25 procent.  
 
Flora: Granspira, stagg, knägräs, slåttergubbe, blåsuga och bockrot.  



 42 

 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt till väl hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och en husgrund.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 53). 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 44.  
 
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  43 
Namn: Södra Ödsmål; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark  
Koordinater: 9A0h0E1B. 650015 / 123915 
Areal: 1,0 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på en mindre kulle med berg i dagen omedelbart väster om 
vägen strax sydost om Hamburgsund. Hagen gränsar i väster till ett mindre skogsparti, men i övrigt 
till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen hyser huvudsakligen en mosaik av vegetationstyperna rödvengräshed, blåbär-
lingonrished och ljunghed, men i dess kanter återfinns en delvis gödslad rödvenfriskäng. I hagen 
finns enstaka träd av björk, rönn, tall och gran liksom buskar av en, björk, rönn och tall.  
 
Flora: Mandelblom, jungfrulin, svinrot, stagg, bockrot, kattfot, jungfru Marie nycklar, prästkrage, 
slåttergubbe och blåsuga.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: I hagens kanter syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Hällristningar från bronsåldern, skålgrop och 
stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 53). 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 44.  
 
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.  
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Objekt nr  44 
Namn: Stora Jore; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0h1E7F. 650175 / 123955 
Areal: 4,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av ett mindre bergsparti samt en sydost-sluttning väster därom 
och ligger strax öster om Hamburgsund. Området visar mycket berg i dagen. Hagen gränsar i 
nordväst till skogsmark och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen rödvengräshed, som tillsammans med 
ljunghed och blåbär-lingonrished uppträder mellan de kala hällarna. Ett mindre parti i hagens mitt 
hyser lågstarrfuktäng med mycket veketåg samt en gödslad rödvenfriskäng. I hagens nordöstra del 
återfinns träd av främst tall, men även rönn, asp, björk, sälg och gran, medan den sydvästra delen 
endast hyser buskar. Dessa är främst en, men även tall, rönn, asp, nypon och slån. Täckningsgraden 
uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Mandelblom, jungfrulin, kattfot, stagg, bockrot och slåttergubbe.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är svagt till måttligt hävdad. Hagens nordöstra del saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan: Ett mindre parti i hagens mitt visar tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Hällristningar från bronsåldern, stengärdesgårdar och 
skålgropar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 53). 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 44.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  45 
Namn: Stora Jore; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0h1E5H. 650150 / 123970 
Areal: 4,2 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen utgörs av en låg bergsrygg med en del berg i dagen och ligger norr om 
landsvägen strax öster om Hamburgsund. Hagen gränsar huvudsakligen till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstyperna rödvengräshed och rödvenfriskäng, men hyser 
även mindre partier med ljunghed, blåbär-lingonrished och lågstarrfuktäng. I hagen återfinns 
buskar av en, rönn, tall, björk och asp samt enstaka träd av rönn, sälg, ek och asp samt gran längst i 
nordost. Enen gör att täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Mandelblom, blåsuga, bockrot, kattfot och stagg.  
 
Hävd: Hagen betas till hälften av nöt och är här svagt till måttligt hävdad. Resten saknar hävd.  
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Ingrepp och påverkan: Mindre flacka partier i nordost visar en tydlig gödselpåverkan. I hagen 
återfinns även en hög stallgödsel.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 53) 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 44.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  46 
Namn: Kalvön; Kville sn  
Naturtyp: Ljunghed, annan öppen utmark 
 
Koordinater: 9A0h3A7I. 650375 / 123580 
Areal: 12 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av ett långsträckt stråk på sydvästra delen av Kalvön och 
ligger strax sydväst om Fjällbacka. I området återfinns både berg i dagen och stenbunden mark. 
Området gränsar i norr till gammal jordbruksmark, i nordost till skogsmark, i sydväst till havet och 
i övrigt till bergsbackar.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen ljunghed, men hyser även mindre partier med 
örtrik ljunghed, rödvengräshed och sandrished. Överallt är inslaget av vårbrodd påfallande stort. 
Längst in i Breda bukt återfinns en smal remsa med salttågstrandäng. I områdets kanter återfinns 
enstaka träd av björk, asp, tall och björk, medan buskar av nypon, slån, en, liguster, tall, brakved, 
rönn, asp och murgröna är mer spridda.  
 
Flora: Kattfot, knägräs, darrgräs, gulkämpe, svinrot, brudbröd, bockrot, slåtterfibbla, knutnarv, 
vanlig ögontröst, grå ögontröst, salttåg, havssälting, krypven och ängssklallra.  
 
Hävd: Området saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan:  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar, genuin gårdsmiljö.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 30, klass 1. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  47 
Namn: Stensholmen; Kville sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A0h3B7D. 650375 / 123635 
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Areal: 18 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Stensholmen och ligger i Jorefjorden strax söder om 
Fjällbacka. Ön är delad av ett smalt och grunt sund som löper i nord-sydlig riktning. Ön visar 
mycket berg i dagen, men hyser även stenbunden mark.  
 
Vegetation: Öns växtlighet domineras av vegetationstyperna rödvenfriskäng och rödvengräshed, 
bägge med mycket kruståtel. I området återfinns även fårsvingeltorräng, ljunghed, sandrished, 
tuvtåtelfutkäng och högörtfutkäng med älgört och blåtåtel. Vissa skyddade stränder hyser salttåg, 
hundstarr och rödsvingel. På ön finns enstaka buskar av en, rönn och apel.  
 
Flora: Kustarun, ögontröst, kattfot, salttåg, havssälting, höskallra, agnsäv, knägräs, stagg, 
gulkämpe, spåtistel och ställvis rikligt med darrgräs.  
 
Hävd: Saknas 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Rösen från bronsåldern och en krigskyrkogård.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göterborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 30, klass 1.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  48 
Namn: Hjärterön; Kville sn 
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A0h4B3D. 650435 / 123635 
Areal: 7,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av den sydostliga delen av Korsön och ligger vid Jorefjorden, 
strax söder om Fjällbacka. Området ligger omväxlande på stenbunden mark och med berg i dagen. 
Området gränsar i norr till skogklädda bergsbackar.  
 
Vegetation: Området domineras i söder av vegetationstypen ljunghed med inslag av odon, men i 
övrigt av fårsvingelvariant av rödvengräshed. Några små ytor hyser fårsvingeltorräng. I områdets 
kanter återfinns träd av asp, al, sälg, rönn och apel samt mer spritt buskar av odon, en, brakved, 
gran och rönn.  
 
Flora: Bockrot, knägräs, salttåg, saltgräs, höskallra, vildlin, gulkämpe och slåtterfibbla.  
 
Hävd: Saknas 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; 
inom område nr. 31, klass 1.  
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Dokumentation: Andersson L. : Översiktlig naturvårdsinventering av Bringebärsholmen, Fläskön, 
Norra och Södra Fotstillen, Gluppö, Hjärterön och Korsön. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, 1975.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  49 
Namn: Stora Jore; Kville sn 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 9A0h3C0H. 650310 / 123775 
Areal: 1,8 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger som en smal remsa längs en vik vid den grunda Jorefjorden 
strax nordost om Hamburgsund. Området hyser litet berg i dagen, gränsar i nordväst till skogsmark 
och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Den nedre landstranden hyser vegetationstypen salttågstrandäng samt mindre ytor med 
saltgrässtrandäng. Där ovanför återfinns lågstarrfuktäng och i torrare lägen en mosaik av 
rödvenfriskäng, rödvengräshed, fårsvingeltorräng och hällmarkstorräng. Mindre partier hyser 
högörtfuktäng. I områdets nordvästra hörn återfinns enstaka träd av rönn, al, tall, ek och asp samt 
buskar av en, rönn, nypon och slån.  
 
Flora: Stagg, svinrot, jungfrulin, bockrot, mandelblom, salttåg, agnsäv, krypven, saltgräs, 
havssälting, ängsskallra och blåsuga.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt till väl hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Mindre partier gränsande mot jordbruksmarken visar en svag till tydlig 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Landskapsskyddat enligt NVL ¤ 19. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 30, klass 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, ålderdomligt jordbrukslandskap, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  50 
Namn: Lilla Jore; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0h3E1C. 650315 / 123930 
Areal: 1,2 ha  
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Allmän beskrivning: Objektet utgörs av en smal och lätt kuperad hage och ligger i en nord-sydlig 
dalsänka nordost om Hamburgsund. I hagen finns både berg i dagen och små partier med 
stenbunden mark. Hagen gränsar i norr och söder till jordbruksmark och i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvengräshed, men hyser även mindre mängder 
av fårsvingeltorräng, lågstarrfuktäng, rödvenfriskäng och tuvtåtelfuktäng. De bägge senare 
återfinns där hagen gränsar till jordbruksmark och de är även gödselpåverkade. I hagen finns 
enstaka träd av asp, tall och rönn, men hagens sydöstra del hyser en mogen tallskog. Buskskiktet 
utgörs främst av en, men även rönn, oxel, tall, nypon, slån och brakved. Täckningsgraden uppgår 
till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Stagg, mandelblom, kattfot, ängsviol, jungfrulin, bockrot, blåsuga, knölsmörblomma och 
darrgräs.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Mindre partier i söder visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  51 
Namn: Träsvall, Edsten; Kville sn 
Naturtyp: Havsstrandäng, buskrik utmark 
Koordinater: 9A0h4D1I. 650420 / 123885 
Areal: 26 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av betesmarkerna väster om landsvägen vid Sävhedskilarna i 
Jorefjordens inre del. I området finns en hel del berg i dagen och mindre mängder stenbunden 
mark. Objektet gränsar i sydost och nordväst till bergsbackar och i övrigt till jordbruksmark. I 
området mynnar flera mindre vattendrag.  
 
Vegetation: De flacka stränderna domineras av vegetationstyperna salttågstrandäng och 
agnsävstrandäng. Vissa partier täcks dock av saltgrässtrandäng respektive havssäv. Övriga flacka 
marker hyser vegetationstyperna lågstarrfuktäng, tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. Bergsbackarna 
i området domineras i sin tur av rödvengräshed, men här förekommer även ljunghed, blåbär-
lingonrished och lågstarrfuktäng samt i slänter rödvenfriskäng och fårsvingeltorräng. Vid 
bergsbackarna återfinns träd av tall, rönn, gran, oxel, björk, asp och ek samt buskar av främst en, 
men även tall, björk, rönn, nypon, slån, hassel, hagtorn, oxel och vide. I sydost återfinns en mindre 
talldunge och här uppgår täckningsgraden till ungefär 50 procent.  
 
Flora: Stagg, kattfot, blåsuga, bockrot, mandelblom, knägräs, höskallra, svinrot, jungfrulin, 
knölsmörblomma, gullviva, salttåg, krypven, saltgräs, havssälting, kärrsälting och agnsäv.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: På ytor gränsande mot jordbruksmark syns en svag gödselpåverkan.  



 48 

 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Röse från bronsåldern, stengärdesgårdar, fägata, grind och 
husgrund.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.7) och friluftslivet 
(FO 1). Till största delen naturreservat enligt NVL § 7, i övrigt landskapsskyddat enligt NVL §19. 
Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 30, klass 1, 
respektive område nr 30, klass 1.  
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för 
friluftslivet. 
 
 
Objekt nr  52 
Namn: Edsten, Träsvall; Kville sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A1h0E1H. 650520 / 123975 
Areal: 7,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger strax sydost om Fjällbacka och utgörs av en omväxlande 
betesmark med både stenbunden mark och berg i dagen. Området ligger till stora delar längs en 
mindre körväg runt ett bergsparti och vid dess krön ligger en damm. Hagen gränsar i väster till 
jordbruksmark, men i övrigt till bergsbackar.  
 
Vegetation: I områdets sydöstra och norra del ligger några små åkerlappar. Hagmarken domineras 
av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser på magrare mark även rödvengräshed, blåbär-
lingonrished och ljunghed. Längs vägens norra del återfinns fårsvingeltorräng och i en svacka i norr 
tuvtåtelfuktäng. Hagen hyser träd av björk, ek, asp, sälg, tall och gran samt buskar av en, hassel, 
slån, hagtorn, rönn, ek, brakved och nypon. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Gullviva, knägräs, mandelblom, stagg, rödkämpe, darrgräs, ängsskallra, nattviol, jungfrulin, 
kattfot, prästkrage, knölsmörblomma och bockrot.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: I området finns två mindre åkerlappar. Intill dessa och längs 
jordbruksmarken i väster syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar, fägata och grindar.  
 
Befintliga planer och skydd  Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 46.  
 
Värdeklass: 3 
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Objekt nr  53 
Namn: Träsvall; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0i4A8B. 650480 / 1240202 
Areal: 3 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på en mindre kulle med både berg i dagen och stenbunden mark 
omedelbart nordost om gården Sandliden strax nordväst om Kville. Området gränsar i väster till 
jordbruksmark, men i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen fårsvingelgräshed, men hyser även rödengräshed 
och rödvenfriskäng. I hagen återfinns träd och buskar av rönn, tall, björk, oxel och asp samt buskar 
av en, nypon och gran. Tallen dominerar och täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Gullviva, stagg, revfibbla och rödkämpe.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Stora delar av hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Södra delen omfattas av kulturminnesvårdsprogram för Tanums 
kommun; inom objekt nr. 46. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  54 
Namn: Lilla Jore; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0i2A2C. 650220 / 124025 
Areal: 1,7 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger i en smal sydvästslänt med litet berg i dagen invid Jore gård 
strax väster om Kville kyrka. Hagen gränsar i norr till skog, i väster till jordbruksmark och i övrigt 
till berg och tomtmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstyperna rödvenfriskäng och tuvtåtelfuktäng, medan 
stagghed, rödvengräshed och lågstarrfuktäng endast återfinns i kanten närmast skogen. I de 
fuktigare lägena är knapptåg rikligt förekommande. I hagens överkant står träd av rönn, tall, oxel, 
gran och ek samt buskar av en, tall, slån, rönn, ek och nypon.  
 
Flora: Stagg, blåsuga, mandelblom, knölsmörblomma, kattfot, bockrot och tämligen rikligt med 
jungfrulin.  
 
Hävd: Hagen betas och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Hagens flackare delar visar en svag till tydlig gödselpåverkan.  
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Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  55 
Namn: Kville; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0i2C5C. 650260 / 1242252 
Areal: 2,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på en södersluttning med mycket berg i dagen omedelbart norr 
om Kville prästgård. Hagen gränsar i söder och nordväst till tomtmark, men i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvengräshed med mycket vårbrodd, men hyser 
även ljunghed, fårsvingelgräshed och stagghed. Här och var återfinns stora bestånd av veketåg. I 
hagens västra kant står stora ekar, men i övrigt finns träd av alm, asp, tall, rönn, ask, apel, björk och 
ek. Buskskiktet domineras av en, men hyser även rönn, björk, slån, nypon, ask, tall och ek. 
Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Knägräs, bockrot, stagg, jungfrulin, kattfot och revfibbla.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Ett mindre avsnitt i sydväst visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Hällristningar från bronsåldern, stensättning och 
stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd:  
 
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  56 
Namn: Brantseby; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A0j4B7B. 650475 / 124610 
Areal: 3,7 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger i en bäckravin söder om Brantseby gårdar strax nordost om 
Kville. Området gränsar i öster till jordbruksmark och i väster till skogsmark.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen tuvtåtelfuktäng, men hyser även 
rödvenfriskäng och högörtfuktäng. I hagen återfinns träd och buskar av al, björk, ek, asp, alm, ask, 
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rönn, tall och gran samt buskar av nypon och en. Dominerar gör al respektive nypon. 
Täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Flora: Stagg, prästkrage, rödkämpe, knägräs och bockrot.  
 
Hävd: Hagen sambetas av får och häst och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Merparten av området visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd:  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  57 
Namn: Grind, Hekullen; Kville sn  
Naturtyp: Ekhage 
Koordinater: 9A0j2C0J. 650210 / 124800 
Areal: 12 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en mjukt kuperad betesmark med både berg i dagen och 
stenbunden mark och ligger vid landsvägen strax söder om Rabbalshede. Området gränsar 
omväxlande till jordbruksmark och skogsmark.  
 
Vegetation: Områdets öppna marker domineras helt av vegetationstypen tuvtåtelfuktäng, medan 
ljunghed, blåbär-lingonrished, rödvengräshed och rödvenfriskäng återfinns i skogsbackarna. 
Hagens östra och sydöstra delar domineras av stora och vidkroniga ekar, men här finns även träd av 
björk och gran samt buskar av rönn, gran, björk, en och nypon. Täckningsgraden uppgår för hela 
hagen till ungefär 50 procent. 
 
Flora: Bockrot, kattfot och knägräs.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Stora delar av hagen visar en tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar, grind och genuin gårdsmiljö.  
 
Befintliga planer och skydd: Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 41. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr 58 
Namn: Kidön;Tanums sn 
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A1g3D3J. 650825 /123400 
Areal: 41 ha 
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Allmän beskrivning: Området utgörs av ön Lökholmen - Stor-Svinningen och ligger strax nordväst 
om Fjällbacka. Ön har två höjdpartier som ligger norr och söder om ett stort flackt område. 
Området visar stora mängder berg i dagen, men hyser även stenbunden mark. 
 
Vegetation: Bergsmarkerna domineras av vegetationstypen rödvengräshed med mycket kruståtel, 
men hyser även ljunghed, fårsvingeltorräng och stagghed. I skrevor och på friskare mark återfinns 
rödvenfriskäng med darrgräs och rödklint, lågstarrfuktäng med lopp-, ängs- och stjärnstarr samt 
högörtfuktäng. Öns centrala, flacka del hyser kärr och laguner som ifrån öster har sporadisk kontakt 
med havet. Hår återfinns lågstarrfuktäng dominerad av ängsstarr, stora ruggar med havssäv och mot 
den östra stranden partier med salttågstrandäng och agnsävstrandäng. Ön saknar träd och hyser 
endast enstaka buskar av en, nypon, rönn, tall, vide, slån, liguster och körsbär. 
 
Flora: Darrgräs, gulkämpe, höskallra, ängsskallra, spåtistel, ögontröst, rödkämpe, vildlin, stagg, 
knägräs, loppstarr, bockrot, havssälting, salttåg, krypven, agnsäv och ställvis rikligt med ängsstarr. 
 
Hävd: Saknas 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Fornborg från jårnåldern och husgrunder. 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 22, klass 1. 
 
Dokumentation: Olin R. Naturinventering av Lökholmen samt Stora och Lilla Köttö, Tanums 
kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1976. 
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark. 
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, skönhet, värde för friluftslivet. 
 
 
Objekt nr 59 
Namn: Musön;Tanums sn 
Naturtyp: Buskrik utmark, havsstrandäng, betad skog 
Koordinater: 9A1h4A9B. 651000 /123520 
Areal: 150 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av merparten av Musön och ligger strax sydväst om 
Kämpersvik. De delar som undantas är bebyggelsen och jordbruksmarken vid öns centrala dalsänka 
och Musörumpan längst i väster. I området finns flera dammar, ett större kärr, stora mängder berg i 
dagen, men även stenbunden mark. 
 
Vegetation: Stora delar av området ligger på bergsbackar och hyser vegetationstyperna 
rödvengräshed och ljunghed. Vissa partier ligger dock på djupare jordar, hyser fuktstråk och är mer 
betespräglade och här återfinns följdaktligen fler vegetationstyper. Dessa ligger innanför 
Musösältan nordväst, på Grönebacken vid områdets västra gräns, innanför Store bågen sydväst och 
Sandbågen i söder och på ett flertal strandängar runt ön. Här återfinns rödvengräshed, ljunghed, 
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lågstarrfuktäng, klockljungfukthed, fårsvingeltorräng, blåtåtelfukthed, sandrished, 
fårsvingelgräshed, små mängder rödvenfriskäng och på strandängarna saltgrässtrandäng och 
salttågstrandäng. Ön hyser många surdråg och bäckar mynnar på ett flertal ställen. Norr om 
Sandbågen övergår bäcken i en översilningsmark och söder om Musösältan återfinns ett mycket 
tuvigt kärr med lopp-, stjärn-, hirs-, hund- och ängsstarr. 
 
Öns centrala och östra delar hyser skog med al, björk, rönn, ek, asp och tall som dominerande arter. 
Kring jordbruksmarken återfinns stora träd av främst ask, men även ek, lind, alm, oxel och apel. 
Buskskiktet utgörs av arterna ovan samt en, liguster, slån, nypon, hagtorn, idegran, olvon, brakved, 
pors, vide och sälg. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent. 
 
Flora: Darrgräs, bockrot, ögontröst, rödkämpe, vildlin, knägräs, gullviva, spåtistel, brudbröd, 
jungfrulin, stagg, ängsskallra, kattfot, revfibbla och svinrot. På strandängarna blåsklöver, 
havssälting, gulkämpe, saltgräs, salttåg, krypven, knutnarv, havsnarv och tätört och i kärret 
dessutom nattviol, jungfru Marie nycklar, ängsstarr och loppstarr. 
 
Hävd: Området betas av nöt och är huvudsakligen välhävdat. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar, grindar, offerkast, husgrunder och genuin 
gårdsmiljö. 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 27, klass 1. 
 
Dokumentation: Olsson L. Pinnö - Musö, en naturinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, 1978. 
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark. 
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, 
undersöknings- och forskningsinsatser, skönhet, värde för friluftslivet. 
 
 
Objekt nr 60 
 
Namn: Kidön;Tanums sn 
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A1h2A5C. 650755/123520 
Areal: 2,2 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av ett par mindre dalsänkor och mellanliggande bergsrygg och 
ligger på den norra sidan av Porsholmen strax nordväst om Fjällbacka. Området gränsar i norr till 
havet och i övrigt till bergsbackar. 
 
Vegetation: Dalsänkorna domineras av vegetationstyperna ängshavretorräng och fårsvingeltorräng, 
men dessa övergår längre upp i rödvenfriskäng och högörtfuktäng. Stranden är sandig och saknar 
växtlighet. Området hyser enstaka buskar av tall, en, nypon, slån, körsbär och rönn. 
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Flora: Rödkämpe, gulkämpe, ögontröst, vildlin och rikligt med slåtterfibbla, darrgräs och höskallra. 
 
Hävd: Saknas 
 
Ingrepp och påverkan: Slitage av badgäster. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Husgrund 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 29, klass 1. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr 61 
Namn: Veddö;Tanums sn 
Naturtyp: Buskrik utmark, havsstrandäng 
Koordinater: 9A1h3B4C. 650850 /123620 
Areal: 21 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av betesmarkerna på södra och västra delen av Veddö och 
ligger strax norr om Fjällbacka. I området finns både berg i dagen och stenbunden mark. 
 
Vegetation: Merparten av stränderna saknar vegetation, men små spridda avsnitt hyser 
salttågstrandäng och saltgrässtrandäng. Området domineras av vegetationstypen rödvengräshed 
som söder ställvis övergår i ljunghed och i norr i fårsvingeltorräng. Några flacka partier inägomark 
i söder hyser lågstarrfuktäng och högörtfuktäng samt övergångsformer mellan dessa. Området 
hyser i kanterna och i dess norra och östra delar enstaka träd av rönn, sälg, tall, björk och asp samt 
buskar av en, slån, nypon, hagtorn, tall, björk, liguster och olvon. Enen svarar för att 
täckningsgraden uppgår till 25 procent. 
 
Flora: Mandelblom, svinrot, kattfot, stagg, knägräs, slåtterfibbla, prästkrage, ängsskallra, 
knölsmörblomma, gullviva, jungfrulin, bockrot, ängsviol, blåsuga, rödkämpe, darrgräs, 
sandmaskros, saltgräs, havssälting, kärrsälting, salttåg och krypven. I nordväst återfinns en torräng 
som domineras av kattfot. 
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är svagt till måttligt hävdad. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och grind. 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus lån, Norra och mellersta delen; inom område nr. 28, klass 1. 
 
Dokumentation: Olsson G. Skötselplan för Veddö naturreservat, Tanums kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1975. 
 
Värdeklass: 1 
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Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark. 
Område med mycket rik flora. 
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, 
värde för friluftslivet. 
 
 
Objekt nr 62 
Namn: Kidön; Tanums sn 
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A1h2B3C. 650730 /123625 
Area: 23 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Lilla Köttö och ligger strax nordost om Fjällbacka. Ön 
utgörs av en nord-sydlig ås med mycket berg i dagen och sluttningar med stenbunden mark. 
 
Vegetation På öns kargaste delar återfinns vegetationstyperna rödvengråshed, ljunghed och 
fårsvingelgräshed, medan dess östra och västra sidor dessutom hyser fårsvingeltorräng, 
ängshavretorräng, rödvenfriskäng, tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. En del av stränderna är 
flacka och hyser rödsvingel, men endast små ytor med salttågstrandång. På ön finns enstaka träd av 
sälg, tall och rönn samt buskar av en, rönn, nypon och brakved. 
 
Flora: Gulkämpe, knutnarv, darrgräs, saltgräs, salttåg, höskallra, spåtistel, bockrot, stagg, knägräs, 
vildlin och krypven. 
 
Hävd: Saknas 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Husgrunder 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvärden (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 22, klass 2. 
 
Dokumentation: Olin R. Naturinventering av Lökholmen samt Stora och Lilla Köttö, Tanums 
kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1976. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr 63 
Namn: Kidön; Tanums sn 
Naturtyp: Buskrik utmark 
Koordinater: 9A1h2B5H. 650760 /123675 
Areal: 30 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Stora Köttö och ligger strax norr om Fjällbacka. Ön har 
rikligt med både stenbunden mark och berg i dagen och gränsar till huvudsakligen skyddade och 
grunda havsvikar. 
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Vegetation: Öns växtlighet domineras av vegetationstyperna ljunghed, rödvengräshed och 
fårsvingelgräshed, men hyser även partier med klockljungfukthed, lågstarrfuktäng, rödvenfriskäng 
och fårsvingeltorräng. De fuktigare typerna återfinns vid fuktstråk på öns norra och mellersta del. 
Öns östra del hyser ett fåtal träd av tall, gran, asp och rönn, medan buskar av en, tall, gran, nypon, 
slån, vide, brakved och liguster är mer spridda. 
 
Flora: Slåtterfibbla, gullviva, ögontröst, knägräs, stagg, gulkämpe, salttåg, vildlin, ängsstarr, kattfot 
och darrgräs. 
 
Hävd: Saknas 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Rösen från bronsåldern och husgrund. 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvärden (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 22, klass 2. 
 
Dokumentation: Olin R. Naturinventering av Lökholmen samt Stora och Lilla Köttö, Tanums 
kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1976. 
 
 
Objekt nr 64 
Namn: Edsten; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A1i1A3B. 650630 /124015 
Areal: 2,9 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på ett par mindre bergskullar mellan två gårdar strax öster om 
Fjällbacka. 
 
Vegetation: Områdets norra del visar berg i dagen och här dominerar vegetationstypen 
rodvengräshed. I hagens södra och västra del är marken flackare och täcks av rödvenfriskäng och 
tuvtåtelfuktäng. I hagen återfinns enstaka träd av tall, björk och rönn samt buskar av en, tall, rönn 
och björk. Enen gör att täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent. 
 
Flora: Stagg, knägräs, kattfot, mandelblom och bockrot. 
 
Hävd: Hagen betas av nöt men är endast svagt hävdad. 
 
Ingrepp och påverkan: I områdets södra kant syns en svag gödselpåverkan. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Hällristningar från bronsåldern, skålgrop och 
stengärdesgårdar. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr 65 
Namn: Vidingen; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A1iOC4C. 650545 /124225 
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Areal: 3,6 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på några mindre kullar med berg i dagen omedelbart söder om 
Assmundsgården. Området gränsar i norr till tomtmark, i sydost till skogsmark, men i övrigt till 
jordbruksmark. 
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstyperna rödvengräshed, fårsvingelgräshed och 
fårsvingeltorräng. Dessutom återfinns rödvenfriskäng, tuvtåtelfuktäng och på bergskanterna små 
mängder ljunghed och blåbär-lingonrished. I hagen finns träd och buskar av asp, björk, gran, tall 
och sälg samt buskar av en, al och nypon. 
 
Flora: Stagg, kattfot och revfibbla. 
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad. 
 
Ingrepp och påverkan: Mindre delar av hagen visar en svag gödselpåverkan. I hagen finns åtskilligt 
med maskinskrot. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar, fägata och odlingsrösen.  
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark. 
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet. 
 
 
Objekt nr 66 
Namn: Möre, Veberg; Kville sn  
Naturtyp: Öppen hagmark  
Koordinater: 9A1i2E9E. 650975 /124440 
Areal: 1,0 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på flack och fuktig mark intill vägen mellan Möre och Vebergs 
gårdar strax väster om Rabbalshede. Hagen gränsar i väster till jordbruksmark och i övrigt till 
skogsmark. 
 
Vegetation: Området domineras av en fräken-starrfuktäng med sjöfräken, kråkklöver, flaskstarr och 
ängsull, men i övergången mot omgivande marker återfinns tuvtåtelfuktäng. I hagen finns buskar 
av gran, björk, al, tall, vide och en. 
 
Hävd: Hagen betas och är svagt till måttligt hävdad. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr 67 
Namn: Veberg; Kville sn 
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Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A1i3E01. 650805 /124490 
Areal: 1,2 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger i en nordvästsluttning med både berg i dagen och stenbunden 
mark, mellan Vebergs gårdar strax väster om Rabbalshede. Hagen gränsar i öster till skogsmark, 
men i övrigt till jordbruksmark. 
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvengräshed med mycket vårbrodd, men hyser 
även små mängder rödvenfriskäng, tuvtåtelfuktäng och blåbär-lingonrished. I hagen återfinns träd 
och buskar av björk, ek, tall och gran samt buskar av en, nypon, asp och rönn. 
 
Flora: Revfibbla, stagg, kattfot, prästkrage och rikligt med slåttergubbe. 
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen välhävdad. 
 
Ingrepp och påverkan: Delar av hagen visar en svag till tydlig gödselpåverkan. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar. 
 
 
Objekt nr 68 
Namn: Trättestad; Kville sn 
Naturtyp: Ekhage 
Koordinater: 9A1i4E8F. 650990 /124455 
Areal: 3,4 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på en mindre kulle med berg i dagen söder om Trättestad strax 
nordväst om Rabbalshede. Hagen gränsar i söder och nordost till jordbruksmark och i övrigt till 
skogsmark. 
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvengräshed, men hyser även små mängder av 
blåbär-lingonrished, fårsvingelgräshed, rödvenfriskäng, tuvtåtelfuktäng och lågstarrfuktäng. I 
hagen återfinns träd av ek, björk, asp, en och sälg samt buskar av en, brakved, nypon, rönn, asp, 
björk, ek, vide, gran och rönn. Dominerar gör ek respektive en och björk och täckningsgraden 
uppgår till ungefär 50 procent. 
 
Flora: Stagg, blåsuga, prästkrage, revfibbla och rikligt med knägräs. 
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar. 
 
Befintliga planer och skydd: Stora enar skyddade som naturminnen NVL § 13. Natur i Göteborgs 
och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 56, klass 3. 
 
 
Oblekt nr 69 
Namn: Trättestad, Söbskinn; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
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Koordinater: 9A1 j4A8A. 650985 /124500 
Areal: 3,3 ha 
 
Allmän beskrivning: Området ligger på ett flackt krön med berg i dagen söder om Trättestad strax 
nordväst om Rabbalshede och utgörs till viss del av gammal jordbruksmark. Hagen gränsar sydost 
till jordbruksmark, men i övrigt till skogsmark. 
 
Vegetation: Vegetationen delas upp i tidigare påverkad mark och övriga omgivande ytor och 
tonsurer. Hagen domineras av vegetationstyperna tuvtåtelfuktäng och rödvengräshed samt 
anslutande rödvenfriskäng respektive ljunghed och fårsvingelgräshed. I områdets kanter återfinns 
träd och buskar av björk, gran, ek, tall och asp samt buskar av en, nypon, al och rönn. 
 
Flora: Stagg, knägräs, prästkrage, slåttergubbe, nattviol och jungfru Marie nycklar. 
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad. 
 
Ingrepp och påverkan: Hälften av hagen visar en svag gödselpåverkan. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar. 
 
 
Objekt nr 70  
Namn: Solberg; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A1j1B8C. 650685/124625  
Areal: 1,6 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på flack mark omedelbart väster om gården Sväljen strax väster 
om Rabbalshede. I hagen finns både berg i dagen och stenbunden mark. Området gränsar väster till 
skogsmark, men i övrigt till i huvudsak öppen mark. 
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstyperna rödvenfriskäng och lågstarrfuktäng med stora 
mängder harstarr, men hyser även rödvengräshed. I hagen återfinns träd av björk, gran, tall och asp 
samt buskar av en, björk, rönn, asp och gran. En och björksly gör att täckningsgraden uppgår till 
ungefär 25 procent. 
 
Flora: Prästkrage, knägräs, ögontröst, ängsskallra och revfibbla. 
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad. 
 
Ingrepp och påverkan: Hagens sydvästra del är flack, lätt dikad och visar en svag gödselpåverkan. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och jordkällare. 
 
 
Objekt nr 71 
Namn: Rabbalshede; Kville sn  
Naturtyp: Öppen hagmark 
Koordinater: 9A1j3C4C. 650850 /124725  
Areal: 1,9 ha 
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Allmän beskrivning: Hagen är mjukt kuperad och ligger vid en bäck omedelbart väster om 
Bohusbanan norr om Rabbalshede gård. Området gränsar i nordväst till skogsmark, men i övrigt till 
jordbruksmark. 
 
Hagen domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng med mycket vårbrodd, men hyser mot 
bäcken även tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. I hagens norra och södra kanter återfinns träd av 
asp, gran, sälg, björk, al och tall samt buskar av asp, en, vide, gran, tall och nypon. 
 
Flora: Slåttergubbe, prästkrage, knägräs, stagg, svinrot, slåtterfibbla, kattfot och rikligt med 
ängsskallra och darrgräs. 
 
Hävd: Hagen betas av häst och är måttligt hävdad. 
 
Ingrepp och påverkan: Närmast bäcken syns en svag gödselpåverkan. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar. 
 
Befintliga planer och skydd: Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr 48. 
 
Värdeklass: 2 
 
 
Objekt nr 72 
Namn: Rörkärr; Kville sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark  
Koordinater: 9B1a2A7D. 650770 /125045 
Areal: 6,0 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger omedelbart nordost om gården Berget strax öster om 
Rabbalshede. Hagens västra del ligger på flacka bergshällar, medan dess östra del omgärdar tjärnen 
Bergevattnet. Området gränsar i sydväst till öppen mark, men i övrigt till skogsmark. 
 
Vegetation: Hagens västra del domineras av vegetationstypen ljunghed med inslag av 
rödvengräshed, medan dess östra del till stora delar hyser blåtåtelfukthed samt lågstarrfuktäng. De 
fuktigare partierna hyser bland annat kråkklöver, hundstarr, stjärnstarr, kärrspira och 
sumpförgätmigej. Området hyser träd och buskar av tall, björk, gran, al, jolster och asp. 
Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent. 
 
Flora: Prästkrage, ängsskallra, tätört och kärrsälting. 
 
Hävd: Hagen betas i öster av får och i väster av häst och är vålhåvdad. 
 
Ingrepp och påverkan Ett mindre parti i sydost visar en svag gödselpåverkan. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar. 
 
 
Objekt nr  73 
Namn: Otterön; Tanums sn  
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Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A2g2E0B. 651200 / 123415 
Areal: 3,1 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av flack, öppen betesmark med berg i dagen och ligger på 
sydvästra delen av Otterön strax sydväst om Grebbestad. Området gränsar i väster till havet, i 
nordost till ett kärr och övergår i övrigt i bergsbackar.  
 
Vegetation: I området finns vegetationstyperna fårsvingeltorräng, rödvengräshed, lågstarr-fuktäng 
och klockljungfukthed. De fuktigare typerna återfinns i områdets nordöstra del och längs den bäck 
som mynnar i området. I områdets östra del växer buskar av en, tall, rönn, brakved, liguster, nypon 
och slån.  
 
Flora: Darrgräs, knägräs, brudbröd, gulkämpe och ögontröst.  
 
Hävd: Området betas och är måttligt hävdat.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 25, klass 1.  
 
Dokumentation: Gustafsson L. : Skötselplan för Otteröns naturreservat, Tanums kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 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, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  74 
Namn: Otterön; Tanums sn  
Naturtyp: Buskrik utmark 
Koordinater: 9A2g2E3H. 651225 / 123475 
Areal: 1,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av flack betesmark med både stenbunden mark och berg i 
dagen och ligger vid Flaskevik på sydöstra delen av Otterön, strax sydväst om Grebbestad. 
Området gränsar i öster till havet, men i övrigt till skogklädda bergsbackar.  
 
Vegetation: I området återfinns en mosaik av vegetationstyperna rödvengräshed, sandrished, 
fårsvingeltorräng och lågstarrfuktäng. Området hyser träd av tall, asp och ek samt buskar av en, 
tall, brakved, rönn, liguster, slån och nypon. Träden står i områdets kanter, medan buskarna växer 
mer spritt. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Ängsstarr, darrgräs, knägräs, brudbröd, gulkämpe, vildlin och gullviva.  
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Hävd: Hagen betas av nöt och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 25, klass 1.  
 
Dokumentation: Gustafsson L. : Skötselplan för Otteröns naturreservat, Tanums kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 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 friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  75 
Namn: Otterön; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A2g3E1B. 651365 / 123415 
Areal: 2,2 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en strandremsa innanför Äppleviken och ligger på 
nordvästra Otterön strax sydväst om Grebbestad. Området hyser både berg i dagen och stenbunden 
mark. Området gränsar i norr till havet och i söder till skogsmark.  
 
Vegetation: I området återfinns omväxlande vegetationstyperna sandrished, med stor dominans av 
mjölon, ljunghed, rödvengräshed och fårsvingeltorräng. Vidare finns stora ruggar med strandråg 
och sandrör. I områdets södra kant växer träd av tall och gran samt buskar av tall, gran, en, 
brakved, nypon och vresros.  
 
Flora: Knägräs, grå ögontröst, gullviva, revfibbla, backtimjan, bockrot och gulkämpe.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är svagt till måttligt hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan: Slitage av badgäster.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar:  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; 
inom område nr. 25, klass 1. 
 
Dokumentation: Gustafsson L. : Skötselplan för Otteröns naturreservat, Tanums kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975. 
 



 63 

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  76 
Namn: Otterön; Tanums sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A2g3E3H. 651335 / 123470 
Areal: 5,1 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger i en välvd dalsänka mitt på Otterön strax sydväst om 
Grebbestad. Endast mindre partier på hagens krön ligger på stenbunden mark. Området gränsar i 
sydost till en skaljordtäkt och i övrigt till lövskog och bergsbackar.  
 
Vegetation: Hagen domineras av en mosaik av vegetationstyperna rödvenfriskäng, 
fårsvingeltorräng och ängshavretorräng, överallt med mycket blodnäva. De små ytorna med 
stenbunden mark hyser ljunghed och rödvengräshed. Hagens träd av ek, rönn, alm, al, asp, björk, 
tall och apel samt buskar av en, hassel, tall, liguster, slån, nypon och asp återfinns främst i dess 
kanter. Dominerande är en, hassel och aspsly.  
 
Flora: Knägräs, darrgräs, rödkämpe, brudbröd, nattviol, jungfrulin, ögontröst, vildlin, gullviva, 
kattfot, korskovall och backsmörblomma.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar, grind och hölada.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 25, klass 1.  
 
Dokumentation: Gustafsson L. : Skötselplan för Otteröns naturreservat, Tanums kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, ingrepp-
påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  77 
Namn: Röd; Tanums sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A2h3A7B. 651380 / 123515 
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Areal: 1,7 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger välvd i en mindre dalsänka på nordöstra Otterön strax söder om 
Grebbestad. Endast mindre ytor på krönet ligger på stenbunden mark. Området gränsar i norr och 
söder till havet, i öster till bergsbackar och i väster till skogsmark.  
 
Vegetation: Hagen täcks till största delen av en kombination av vegetationstyperna rödvenfriskäng, 
fårsvingeltorräng och ängshavretorräng med mycket rödklint. Ett mindre parti på hagens krön hyser 
ljunghed och rödvengräshed. På stränderna återfinns endast fläckar med salttågstrandäng, medan 
havssäv respektive bladvass och strandråg dominerar på norra respektive södra stranden. Hagen 
kantas av träd av rönn, asp, ek, björk och hassel samt buskar av en, hagtorn, hassel, brakved, 
nypon, liguster, ek och asp. Nyponbuskarna expanderar och täckningsgraden uppgår till ungefär 25 
procent.  
 
Flora: Gullviva, slåtterfibbla, brudbröd, bockrot, vildlin, höskallra, ögontröst, darrgräs, knägräs, 
backsmultron, rödkämpe, gulkämpe, havvsälting, ängsskallra, salttåg och krypven.  
 
Hävd: Hagen betas och är svagt hävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och grind.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta 
delen; inom område nr. 25, klass 1.  
 
Dokumentation: Gustafsson L. : Skötselplan för Otteröns naturreservat, Tanums kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.  
 
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  78 
Namn: Nästegård; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A2h2B6B. 651265 / 123620 
Areal: 6,4 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Nästegårdsholmen och ligger strax nordväst om 
Kämpersvik. Holmen har både stenbunden mark och stora arealer berg i dagen.  
 
Vegetation: Ön domineras av vegetationstyperna rödvengräshed, ljunghed och fårsvingel-torräng, 
men några mindre, flackare ytor på öns sydöstra del hyser även lågstarrfuktäng och blåtåtelfukthed. 
Holmen saknar träd, men hyser buskar av en, tall, nypon och slån.  
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Flora: Slåtterfibbla, kattfot, saltgräs, brudbröd, knägräs, stagg, gulkämpe, bockrot, backsmultron, 
knutnarv och rikligt med darrgräs, spåtistel och vildlin.  
 
Hävd: Saknas 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stensättningar och husgrunder 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 22, klass 1. 
 
Värdeklass: 3 eller 2? 
 
 
Objekt nr  79 
Namn: Ejgde; Tanums sn  
Naturtyp: Buskrik utmark 
Koordinater: 9A2h1B7J. 651175 / 123700 
Areal: 1,2 ha 
 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av en smal och flack slänt som vetter mot sydväst och ligger 
strax väster om Kämpersvik. Området ligger delvis på stenbunden mark och hyser en bäck. 
Området utnyttjas delvis som uppställningsplats för husvagnar.  
 
Vegetation: I området återfinns uppifrån och ned vegetationstyperna ljunghed, rödvengräshed och 
fårsvingeltorräng med fältmalört. Stranden är grusig och i driftvallen växer en högörtsvegetation 
med strandråg, strandmolke och gråbo. Områdets kanter hyser enstaka träd och buskar av björk, 
gran, tall och rönn samt buskar av en, ek, slån och nypon.  
 
Flora: Brudbröd, darrgräs, vanlig ögontröst, grå ögontröst, knägräs, stagg, gulkämpe, slåtterfibbla, 
kattfot, ängsskallra och saltgräs.  
 
Hävd: Saknas 
 
Ingrepp och påverkan: Uppställningsplats för husvagnar och slitage av badgäster.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). 
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  80 
Namn: Rörvik; Tanums sn  
Naturtyp: Buskrik utmark 
Koordinater: 9A2h4A9J. 651500 / 123600 
Areal: 8,0 ha 
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Allmän beskrivning: Området utgörs av Stora Manholmen och ligger strax söder om Grebbestad. 
Ön har stora mängder både berg i dagen och stenbunden mark.  
 
Vegetation: Merparten av stränderna är steniga, men på några mindre ytor återfinns mindre ytor 
återfinns vegetationstypen salttågstrandäng. Ön domineras av vegetationstyperna 
fårsvingelgräshed, ljunghed och fårsvingeltorräng, men hyser även mindre partier med 
rödvenfriskäng, ågstarrfuktäng och högörtfuktäng. I en nordslänt ligger en kolerakyrkogård och här 
återfinns även rödvenfriskängen. På öns centrala delar återfinns enstaka träd av tall, sälg, gran och 
björk samt buskar av en, tall, björk, slån och nypon. Enen dominerar kraftigt och gör att 
täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Darrgräs, knägräs, vildlin, stagg, bockrot, brudbröd, knutnarv, höskallra, havssälting, kattfot, 
revfibbla och spåtistel.  
 
Hävd: Holmen betas av får och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Kolerakyrkogård 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar, rösen från bronsåldern, stensättning och en 
kolerakyrkogård.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 22, klass 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, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  81 
Namn: Ertseröd; Tanums sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A2h4C8I. 651485 / 123780 
Areal: 2,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på ett relativt flackt bergsparti omedelbart öster om landsvägen 
strax sydost om Grebbestad. Genom hagen går en väg.  
 
Vegetation: Hagen visar mycket berg i dagen och domineras av vegetationstypen rödvengräshed. 
Denna övergår ställvis i fårsvingelgräshed respektive ljunghed. I flackare lägen återfinns även 
mindre mängder rödvenfriskäng och lågstarrfuktäng. Hagen hyser unga träd av tall, björk, sälg och 
oxel samt buskar av en, tall, nypon, slån, vide, björk och rönn. Enen gör att täckningsgraden uppgår 
till ungefär 50 procent.  
 
Flora: Stagg, svinrot, mandelblom, kattfot, jungfrulin, prästkrage, blåsuga, brudbröd, bockrot och 
ängsviol.  
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Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt till väl hävdad. Hagens sydvästra del saknar hävd.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och grind.  
 
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  82 
Namn: Nästegård; Tanums sn 
Naturtyp: Björkhage 
Koordinater: 9a2h4d3c. 651430 7 123825 
Areal: 1,7 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på flack mark omedelbart väster om landsvägen strax sydost om 
Grebbestad. Hagen gränsar i nordost till jordbruksmark, men i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstyperna rödvengräshed och på torrare mark 
fårsvingelvariant av rödvengräshed, men hyser även rödvenfriskäng. I området återfins träd av 
björk, asp, tall, rönn och oxel samt buskar av en, björk, gran, tall, rönn, al och nypon. Dominerar 
gör björk respektive gran och en och täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Flora: Knägräs och stagg.  
 
Hävd: Hagen betas av får och är huvudsakligen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan:  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 26, klass 2. 
 
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  83 
Namn: Kalleby; Tanums sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A2i1C9A. 651190 / 124200 
Areal: 1,9 ha 
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Allmän beskrivning: Hagen ligger på flack mark med berg i dagen omedelbart väster om gården 
Hagarna strax öster om Kämpersvik. Området gränsar i väster till skogsmark, men i övrigt till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras omväxlande av vegetationstyperna rödvengräshed och 
lågstarrfuktäng, men hyser även rödvenfriskäng och ljunghed. Hagen hyser träd av tall, björk, gran, 
oxel och rönn samt nuskar av en, gran, tall, rönn och oxel. Dominerar gör tall respektive en och 
täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Flora: Stagg, knägräs och kattfot.  
 
Hävd: Hagen betas av häst och är välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Mindre partier visar en svag gödselpåverkan. I hagen återfinns en vedstapel 
och flera jordhögar.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Hällristningar från bronsåldern och stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 52) 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 33. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  84 
Namn: Kalleby; Tanums sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A2i2B9I. 651295 / 124185 
Areal: 1,2 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger vid en bäck i ett småskuret ravinlandskap vid en vägkorsning 
strax öster om Kämpersvik. Hagen gränsar i nordväst till jordbruksmark, men i övrigt till 
skogsmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser även lågstarrfuktäng, 
ljunghed och vid bäcken tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. I hagen återfinns enstaka träd av tall 
och gran, medan buskar av en, nypon, apel, rön och vide är vanligare.  
 
Flora: Mandelblom, prästkrage, darrgräs, kattfot, stagg och svinrot.  
 
Hävd: Hagen betas och är huvudsakligen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Mindre partier visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar:  
 
Befintliga planer och skydd:  
 
Värdeklass: 3 
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Objekt nr  85 
Namn: Ryk, Kalleby; Tanums sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A2i3C7D. 651375 / 124240 
Areal: 5,9 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på flack mark utsträckt på ömse sidor om Bohusbanans banvall. 
Området gränsar i huvudsak till jordbruksmark.  
 
Vegetation: I hagen återfinns omväxlande vegetationstyperna gräs-lågstarrfuktäng, rödvenfriskäng, 
tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. Trädskiktet utgörs av al, sälg, björk, rönn, asp och i sydost stora 
ekar. I hagen finns även buskar av vide, al, björk, nypon, en och rönn. Träd och buskar återfinns 
främst i områdets nordöstra del och här är täckningsgraden ungefär 25 procent.  
 
Flora: Kärrsälting, knägräs, prästkrage, ängsstarr och jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd: Hagens sydvästra del betas av nöt och är måttligt hävdad. Resten av området saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan: Hälften av området visar en svag gödselpåverkan.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  86 
Namn: Söbskinn; Kville sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 869A2j0A4J. 651050 / 124595 
Areal: 3,7 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger i en ostsluttning vid en bäck, väster om och väl synlig från 
E6:an, strax norr om Rabbalshede. Hagen gränsar  i väster till skogsmark, men i övrigt till 
betesmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstyperna rödvenfriskäng och tuvtåtelfuktäng, men hyser 
även små mängder rödvengräshed och vid bäcken högörtfuktäng. I områdets överkant återfinns träd 
av tall, ek och björk och längs bäcken står en ridå av al, men i övrigt hyser hagen endast enstaka 
asp, rönn, apel och sälg. Området hyser buskar av en, vide, rönn, björk och nypon. Enen är hagens 
karaktärsväxt och täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Ängsskallra, prästkrage, stagg, knägräs, svinrot, revfibbla och darrgräs.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är svagt till måttligt hävdad. Området är nyligen röjt på buskar och 
ger ett risigt intryck.  
 
Ingrepp och påverkan: Hela hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
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Befintliga planer och skydd: Landskapsskyddat enligt NVL §19. Natur i Göteborgs  och Bohus län, 
Norra och mellersta delen; inom område nr. 57, klass 3. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  87 
Namn: Svandal Sörgården; Tanums sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A2j0D2C. 651020 / 124825 
Areal: 2,1 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger i en södersluttning med små mängder berg i dagen, strax norr om 
Rabbalshede. Hagen gränsar i huvudsak till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser även rödvengräshed, 
ljunghed och i den nedre delen tuvtåtelfuktäng. I hagen återfinns enstaka träd av björk, gran, tall, 
asp, al och ek samt buskar av en, tall, gran, björk, al och nypon.  
 
Flora: Revfibbla, knägräs, stagg, kattfot, darrgräs och rikligt med slåttergubbe.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Hagens nedre del visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och stensättningar. 
 
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  88 
Namn: Tveten; Mo sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9B2a4C3B. 651425 / 125220 
Areal: 1,0 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på sydvästsidan av en mindre bergskulle och gränsar i sydost till 
tomtmark, men i övrigt till jordbruksmark. I hagen finns både stenbunden mark och berg i dagen.  
 
Vegetation: Hagen domineras av en mosaik av vegetationstyperna ljunghed, rödvengräshed och 
gräshed av staggtyp. Endast dess kanter mot jodbruksmarken hyser en rödvenfriskäng. I hagen 
återfinns träd av björk, gran, tall och asp samt buskar av en, tall, gran och nypon. Täckningsgraden 
uppgår till ungefär 25 procent.  
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Flora: Stagg, jungfru Marie nycklar, prästkrage, revfibbla, ängsskallra, slåtterfibbla, jungfrulin och 
rikligt med slåttergubbe.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
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: Gottersröd; Mo sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9B2b4A9A. 651495 / 125505 
Areal: 3,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på ömse sidor om en bäck i ett småskuret ravinlandskap ovanför 
Södra Bullaresjöns östra strand. Området gränsar huvudsakligen till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser vid bäcken även 
tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. Längs hagens kanter och i dess södra del återfinns träd av björk, 
gran, asp, tall, al och sälg samt buskar av en, al, gran, asp, nypon och vide. Täckningsgraden 
uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Prästkrage, blåsuga, darrgräs, knägräs, slåttergubbe, jungfrulin, ögontröst och svinrot.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Stora delar av hagen visar en svag till tydlig gödselpåverkan.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 3) och friluftslivet 
(FO 6).  
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 3.  
Natur i Göteborgs  och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 50, klass 2.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  90 
Namn: Lunneskog; Mo sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9B2b0C4C. 651040 / 125720  
Areal: 1,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger på gränsen till Munkedals kommun omedelbart söder om 
gården Lunneskog. Hagen utgörs av en mindre kulle med både stenbunden mark och berg i dagen 
och gränsar huvudsakligen till jordbruksmark.  
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Vegetation: I hagen återfinns vegetationstyperna ljunghed, rödvengräshed, stagghed, 
rödvenfriskäng och högörtfuktäng. Den fuktigare vegetationen hyser odon och blåtåtel och 
återfinns i hagens sydöstra hörn. I hagen växer tämligen unga träd och buskar av björk, asp, tall och 
gran samt buskar av en, rönn och brakved. Björken dominerar och täckningsgraden uppgår till 
ungefär 25 procent.  
 
Flora: Stagg, kattfot, blåsuga, prästkrage, darrgräs, svinrot och rikligt med slåttergubbe och jungfru 
Marie nycklar.  
 
Hävd: Hagen betas och är väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Ett litet parti i nordväst visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 4) och friluftslivet 
(FO 6). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 53, 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, ålderdomligt jordbrukslandskap.  
 
 
Objekt nr  91 
Namn: Kuseröd; Tanums sn  
Naturtyp: Öppen utmark 
Koordinater: 9A3g1C2G. 651620 / 123265  
Areal: 9,8 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Stora Kännskär och ligger strax väster om Grebbestad. Ön 
har sparsam växtlighet och visar mycket berg i dagen. På ön återfinns även stenbunden mark och 
ett kärr.  
 
Vegetation: På ön återfinns vegetationstyperna ljunghed, rödvengräshed, fårsvingelgräshed och 
fårsvingeltorräng, men vid kärret ersätts dessa av klockljungfukthed och lågstarrfuktäng. Stora 
Kännskär hyser i skyddade lägen enstaka enbuskar.  
 
Flora: Stagg, knägräs, ängsstarr och bockrot.  
 
Hävd: Saknas 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Husgrund.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 22, klass 1 
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Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  92 
Namn: Kuseröd; Tanums sn  
Naturtyp: Öppen utmark 
Koordinater: 9A3g1D4B. 651645 / 123320 
Areal: 17 ha 
 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av Södra Gåsö och ligger strax väster om Grebbestad. Ön är 
relativt hög och visar mycket berg i dagen. I sänkorna återfinns stenbunden mark, bäckar och en 
damm.  
 
Vegetation: Öns växtlighet domineras av vegetationstypen rödvengräshed med mycket kruståtel, 
men hyser även ljunghed, klockljungfukthed och lågstarrfuktäng. Dammen växer igen med 
bladvass, blåsäv och kaveldun. Området saknar träd, men hyser enstaka buskar av en, rönn och tall.  
 
Flora: Bockrot, spåtistel, stagg, knägräs, brudbröd, loppstarr, kärrsälting och vildlin.  
 
Hävd: Saknas 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Husgrund. 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 22, klass 1. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  93 
Namn: Krossekärr; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A3g1D7I. 651675 / 123385 
Areal: 11 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Bastholmen och ligger strax väster om Grebbestad. Öns 
norra hälft är hög, medan dess södra del är mer flack. En stor del av ön visar berg i dagen och 
endast mindre ytor ligger på stenbunden mark.  
 
Vegetation: Öns växtlighet domineras av vegetationstyperna fårsvingelgräshed och 
fårsvingeltorräng, bägge med mycket vårbrodd. Mindre ytor hyser ljunghed respektive 
lågstarrfuktäng och på öns sydöstra stränder återfinns små ytor med salttågstrandäng. På ön växer 
enstaka hårt tuktade buskar av en, slån, nypon och liguster. 
 
Flora: Stagg, knägräs, gulkämpe, darrgräs, knutnarv, spåtistel, ögontröst, sandmaskros och vildlin.  
 
Hävd: Bastholmen betas av får och är välhävdad på gränsen till överbetad.  
 



 74 

Kulturhistoriska spår och lämningar: Röse från bronsåldern och husgrunder. 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 22, klass 1. 
 
Värdeklass: 1 
 
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  94 
Namn: Krossekärr, Tanums sn 
Naturtyp: Öppen hagmark, havsstrandäng 
Koordinater: 9A3g0E8J. 651590 / 123490 
Areal: 2,7 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger i en flack sydvästsluttning vid gården Sövall, strax sydväst om 
Grebbestad och har både stenbunden mark och berg i dagen. Hagen gränsar i norr till en väg, i öster 
till berg och i övrigt till vatten och tomtmark.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen fårsvingeltorräng, men hyser i dess östra del 
även mindre mängder blåbär-lingonrished och rödvengräshed och i dess nedre del rödvenfriskäng.  
På stranden återfinns salttågstrandäng med saltgräs. Hagen hyser enstaka träd av rönn, tall, alm, 
ask, oxel och pil samt buskar av en, nypon och oxel.  
 
Flora: Kattfot, backnejlika, rödkämpe, mandelblom, havssälting, agnsäv, krypven, salttåg och 
saltgräs.  
  
Hävd: Hagen betas av får och är väl hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: I hagen syns spår efter biltrafik till fastigheterna.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1).  
 
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  95 
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Namn: Kuseröd; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A3g0E1I. 651520 / 123485 
Areal: 23 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Lökholmen och Krossholmen och ligger strax sydväst om 
Grebbestad. Öarna hänger samman med en smal sandbank och hyser både stenbunden mark och 
berg i dagen. På Krossholmen finns två sommarstugor.  
 
Vegetation: Öarna domineras av vegetationstypen rödvengräshed med mycket kruståtel, men hyser 
även fårsvingeltorräng, ljunghed och sandrished. På de flacka partierna på öarnas södra sidor 
återfinns även lågstarrfuktäng och smala strandremsor med salttågstrandäng. På holmarna återfinns 
enstaka träd av tall samt buskar av en, tall, vide, gran och oxbär.  
 
Flora: Stagg, knägräs, spåtistel, vildlin, gulkämpe, backsmultron, darrgräs, agnsäv, bockrot, 
brudbröd, ängsskallra, havssälting, vanlig ögontröst, grå ögontröst, salttåg, krypven och ängsstarr.  
 
Hävd: Holmarna betas av får och är svagt till måttligt hävdade.  
 
Ingrepp och påverkan: Två sommarstugor och båtbrygga. 
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Husgrunder. 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 22, klass 1. 
 
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, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
 
Objekt nr  96 
Namn: Kuseröd, Tanums sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark, havsstrandäng 
Koordinater: 9A3h1A1G. 651615 / 123560 
Areal: 6,0 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en flack bergsrygg med mycket berg i dagen och ligger 
omedelbart söder om Kuseröds gård, strax sydväst om Grebbestad. Området gränsar i söder till 
Gliskilen och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Stora delar av området upptas av kala hällar och vid dessa återfinns vegetationstyperna 
rödvengräshed och ljunghed. I svackor och i områdets södra del finns fårsvingeltorräng och 
stranden domineras av salttågstrandäng samt mindre ytor med saltgräs. I området återfinns fläckvis 
träd av tall, björk, rönn, asp, alm och hagtorn, samt mer allmänt buskar av en, tall, björk, rönn, oxel, 
nypon och slån. Enen dominerar och täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
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Flora: Stagg, knägräs, kattfot, ängsviol, jungfrulin, blåsuga, brudbröd. mandelblom, gullviva, 
darrgräs, slåtterfibbla, svinrot, havssälting, salttåg, krypven, saltgräs, kustarun och rödtoppa. 
 
Hävd: En mindre del av hagen betas av får och är svagt hävdad, medan resten är ohävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.6) och friluftslivet 
(FO 1).  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  97 
Namn: Greby, Grebbestad; Tanums sn 
Naturtyp: Ljunghed 
Koordinater: 9A3h2B5G. 651760 / 123665 
Areal: 2,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs till största delen av ett gravfält från järnåldern och ligger i en 
sydvästsluttning strax norr om Grebbestad. Området ligger huvudsakligen på stenbunden mark och 
gränsar i väster till jordbruksmark och i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation: Områdets västra del domineras av vegetationstypen ljunghed, men överallt återfinns 
rödvengräshed och blåbär-lingonrished. Inslaget av vårbrodd och gökärt är påfallande stort. Längst 
i nordost har gallring utförts och här återfinns stora mängder kruståtel. I denna nordöstra del växer 
träd av ek, medan oxel, rönn, björk och tall återfinns längs områdets kanter. Objektet hyser även en 
del buskar av en och rönn.  
 
Flora: Svinrot, revfibbla, blåsuga och ängsviol.  
 
Hävd: Området hålls öppet i kulturminnesvårdande syfte och är väl till måttligt hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan: Ekarna i områdets nordöstra del har gallrats.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och ett gravfält från järnåldern.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse kulturminnesvården (KO 50) 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 20.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  98 
Namn: Kärra; Tanums sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A3h1C9C. 651700 / 123730 
Areal: 2,0 ha  
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Allmän beskrivning: Området utgörs av en smal remsa betesmark som ligger i en nordsluttning 
strax öster om Grebbestad. Området gränsar i norr till kultiverad betesmark, i söder till torpet 
Brattås och i övrigt till bergsbackar. I hagen finns en bäck och berg i dagen.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen rödvengräshed, men hyser även mindre partier 
med lågstarrfuktäng, närmast bergen blåbär-lingonrished och i norra kanten rödvenfriskäng. I 
hagen finns enstaka träd av rönn och tall samt buskar av främst en, men även rönn, tall, nypon, 
slån, vide och oxbär.  
 
Flora: Kattfot, mandelblom, blåsuga, stagg, bockrot, knägräs, ängsviol, svinrot och granspira.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är till största delen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: I områdets norra kant syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och grind.  
 
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. 
 
 
Objekt nr  99 
Namn: Säm, Kleva; Tanums sn 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 9A3h4B9I. 651990 / 123685 
Areal: 17 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger längst in i Sannäsfjorden, strax norr om Grebbestad och utgörs 
huvudsakligen av vidsträckta strandängar. I områdets nordvästra hörn ligger Ladholmen med en del 
berg i dagen och genom området rinner en bäck. Området gränsar i norr till Skärboälvens mynning 
och i övrigt omväxlande till skogsklädda berg och jordbruksmark.  
 
Vegetation: Stora delar av området påverkas av översvämningar och i nordväst finns vidsträckta 
sältor där vegetationstypen saltgrässtrandäng dominerar. Innanför dessa återfinns salttågstrandäng 
och agnsävstrandäng, följt av lågstarrfuktäng, tuvtåtelfuktäng och rödsvingelfriskäng. Ladholmen 
hyser fårsvingeltorräng, träd av al samt buskar av en, tall, nypon och al. Där området gränsar till 
skogsmarken växer träd av ek, ask och asp samt buskar av hassel, en, ask, ek, slån och nypon.  
 
Flora: Gullviva, darrgräs, prästkrage, brudbröd, agnsäv, havssälting, kärrsälting, rödsäv, saltnarv 
samt på Ladholmen även kattfot, mandelblom och rödkämpe.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är till största delen välhävdat.  
 
Ingrepp och påverkan: Där området gränsar till jordbruksmark syns en tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
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Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 18, klass 1.  
 
Dokumentation: Olsson G. : Sannäsfjorden och omgivande områden i Tanums kommun - en 
naturinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, storlek, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet. 
 
 
Objekt nr  100 
Namn: Säm; Tanums sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark, björkhage 
Koordinater: 9A3h4D3J. 651925 / 123900 
Areal: 1,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på mjukt kuperad, något stenbunden mark strax nordost om 
Tanums järnvägsstation. Hagen gränsar i norr till skogsmark och i söder till betesmark.  
 
Vegetation: I hagens östra del dominerar vegetationstypen rödvenfriskäng. Hagens västra del hyser 
rödvengräshed och lågstarrfuktäng och dessa övergår i den södra kanten i rödvenfriskäng. I hagens 
östra del står högstammig björk, medan resten hyser träd av björk, tall, ek, lönn, rönn och gran samt 
buskar av en, tall och rönn. Täckningsgraden är i björkhagen ungefär 50 procent och uppgår totalt 
till 25 procent.  
 
Flora: Stagg, knägräs, bockrot, granspira och blåsuga.  
 
Hävd: Hagen betas och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Hälften av området visar en svag till tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  101 
Namn: Tanum; Tanums sn 
Naturtyp: Ekhage 
Koordinater: 9A3i4A1G. 651915 / 124065 
Areal: 2,6 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på en nordsluttning invid Tanumsälven strax väster om Tanums 
kyrka och hyser både stenbunden mark och berg i dagen. Hagen gränsar i norr till vattendraget och 
jordbruksmark och i söder till skogsmark.  
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Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvengräshed, men hyser även blåbär-
lingonrished, rödvenfriskäng och skogsnävafriskäng. I hagen finns träd av ek, björk, al, alm, ask, 
rönn och tall samt buskar av hassel, en, al, rönn och brakved. Dominerar gör storvuxen ek 
respektive hassel och täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Flora: Blåsuga och knägräs.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är välhävdad.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Dös från yngre stenåldern, hällristningar från bronsåldern och 
stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  102 
Namn: Tveten, Liane; Mo sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9B3a0B3D. 651520 / 125135 
Areal: 1,6 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen visar berg i dagen och ligger längs med en väg strax söder om gården 
Liane. Området gränsar i öster till skogsmark och i väster till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser även rödvengräshed 
och lågstarrfuktäng. I hagen återfinns träd och buskar av gran, björk, sälg, asp, en, nypon och tall. 
Björken dominerar stort och täckningsgraden uppgår till ungefär 30 procent.  
 
Flora: Slåttergubbe, prästkrage, ängsskallra, blåsuga, revfibbla, darrgräs, kattfot, jungfrulin och 
jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd: Hagen betas och är väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Ett mindre parti i norr visar en svag gödselpåverkan och här finns även 
nygrävda diken.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar:  
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  103 
Namn: Björkemarken; Mo sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9B3a4B2J. 651925 / 125190 
Areal: 3,0 ha 
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Allmän beskrivning: Hagen ligger vid en bäck i en flack, nord-sydlig dalgång omedelbart väster om 
gården Sör-Fostret. Området gränsar i norr och sydväst till skogsmark, men i övrigt till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagens slänter domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, medan dalbotten hyser 
en tuvtåtelfuktäng med mycket veketåg. I hagen återfinns enstaka träd av gran och björk samt 
buskar av gran, en, björk, vide, nypon, jolster, tall och asp.  
 
Flora: Slåtterfibbla, prästkrage, darrgräs, revfibbla, blåsuga, kattfot, svinrot, jungfru Marie nycklar 
och rikligt med slåttergubbe och ängsskallra. Merparten återfinns i hagens norra del.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: I hagens södra hälft syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar:  
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet.  
 
3,0 ha 
 
 
Objekt nr  104 
Namn: Kynnefjäll; Naverstads sn 
Naturtyp: Blandlövhage 
Koordinater: 9B3c1C9A. 651695 / 126210 
Areal: 5,5 ha  
 
Allmän beskrivning: Området hyser både berg i dagen och stenbunden mark och utgörs av de 
öppna markerna vid gården Kasebo på gränsen till Dalsland. Hagen sluttar ner mot Kasebosjön i 
söder, men omges i övrigt av skogsmark.  
 
Vegetation: Hagen hyser närmast väster om gården vegetationtypen rödvenfriskäng, men 
domineras annars av rödvengräshed. Området uppvisar även ljunghed, fårsvingeltorräng, stagghed, 
fårsvingelgräshed och närmast sjön blåtåtelfukthed. I hagen återfinns träd av björk, tall, al, sälg, 
gran, ek och asp samt buskar av en, björk, pors, vide, al, tall och ek. Täckningsgraden uppgår till 
ungefär 25 procent.  
 
Flora: Revfibbla, stagg, knägräs och blåsuga.  
 
Hävd: Hagen betas av får och är till hälften svagt, till hälften väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Hagens norra hörn har varit uppodlat och här syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och odlingsrösen.  
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Befintliga planer och skydd: Området erhåller NOLA-ersättning.  
Inom område av riksintresse för naturvården (NO 4) och friluftslivet (FO 6).  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 53, klass 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, ålderdomligt jordbrukslandskap.   
 
 
Objekt nr  105 
Namn: Långeskär; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A4f2E0H. 652205 / 122975 
Areal: 52 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Långeskär som ligger i den yttre skärgården strax sydväst 
om Havstenssund. Ön upptas till största delen av berg i dagen, men dess norra del hyser även 
stenbunden mark och ett surdråg.  
 
Vegetation: Ön domineras av vegetationstypen ljunghed, men i norr återfinns även 
fårsvingelgräshed, fårsvingeltorräng samt knylhavrefriskäng med strandsallat, marviol och kustruta. 
På ön finns enstaka buskar av oxel, rönn, vresros och platt växande enar.  
 
Flora: Vanlig ögotröst, ängsskallra, knägräs, vildlin, spåtistel, rödkämpe och höskallra.  
 
Hävd: Endast markslitage av badgäster.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 1. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  106 
Namn: Ulsholmen; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A4f0E6J. 652065 / 122995 
Areal: 38 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Ulsholmen som ligger i den yttre skärgården strax sydväst 
om Havstenssund. Ön upptas till största delen av berg i dagen, men hyser även stenbunden mark 
och en damm.  
 
Vegetation: Växtligheten är koncentrerad till öns centrala och mer skyddade delar. Dessa marker 
domineras av vegetationstyperna rödvengräshed, ljunghed och fårsvingeltorräng, men små partier 
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hyser högörtfuktäng. Stranden vid Norra Hamnen är sandig och här återfinns strandråg, sandrör och 
ängshavre. Ulsholmen saknar träd, men hyser vresros, nypon och platt växande enar.  
 
Flora: Vildlin, höskallra, ängsskallra, bockrot, rödkämpe, vanlig ögontröst, brudbröd, stagg, 
knägräs, kattfot och spåtistel.  
 
Hävd: Endast markslitage av badgäster.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Husgrunder. 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 1. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  107 
Namn: Långeby; Tanums sn 
Naturtyp: Buskrik utmark, ljunghed 
Koordinater: 9A4g0C3C. 652040 / 123225 
Areal: 44 ha  
 
Allmän beskrivning: Objektet ligger sydväst om Långeby och utgörs av de centrala delarna av 
naturreservatet Tjurpannan. Områdets nordvästra del ligger på flack sandmark och här återfinns ett 
par grunda dammar. Övriga delar är kuperade och hyser stora mängder stenbunden mark och berg i 
dagen. Området gränsar diffust till ljungklädda bergsbackar och endast i ett par små vikar till havet.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen ljunghed, vilken bitvis hyser stora mängder 
kråkris och en. I områdets nordvästra och sydvästra delar återfinns även sandrished, rödvengräshed, 
fårsvingeltorräng samt små mängder borsttåtelgräshed och blåtåtelfukthed. Området hyser enstaka 
träd av tall och rönn samt buskar av en, nypon, slån, tall, liguster, olvon, björk och rönn.  
 
Flora: Kattfot, brudbröd, spåtistel, sandmaskros, knutnarv, ängsskallra, rödkämpe, bågstarr, salttåg, 
blåsklöver, vildlin, darrgräs, knägräs, stagg, höskallra, ögontröst och gulkämpe.  
 
Hävd: Området saknar hävd.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; 
inom område nr. 17, klass 1.  
 
Dokumentation: Gillner V. : Naturreservatet Tjurepannan. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, 1975.  
 
Värdeklass: 3 
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Objekt nr  108 
Namn: Röd; Tanums sn 
Naturtyp: Buskrik utmark 
Koordinater: 9A4g1C7B. 652175 / 123215 
Areal: 3,0 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger sydväst om Gullbringa och utgörs av en lätt kuperad 
betesmark med både stenbunden mark och berg i dagen. Området gränsar i väster till havet, i öster 
till jordbruksmark och i övrigt till bergsbackar.  
 
Vegetation: Stranden är exponerad och saknar vegetation. Områdets sydvästra del hyser ett 
fuktigare parti och här återfinns vegetationstyperna lågstarrfuktäng, rödvenfriskäng och 
tuvtåtelfuktäng. I övrigt dominerar fårsvingeltorräng och rödvengräshed. Objektet saknar träd men 
hyser buskar av en, nypon, slån, sälg och rönn.  
 
Flora: Kattfot, rödkämpe, brudbröd, jungfrulin, stagg, sandmaskros, knägräs, svinrot och granspira.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: I områdets östra kant syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och grind.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 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, ålderdomligt jordbrukslandskap, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  109 
Namn: Röd; Tanums sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A4g1C7D. 652180 / 123240 
Areal: 1,5 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på den södra sidan av ett bergsparti vid Gullbringa och visar 
mycket berg i dagen. Hagen gränsar i norr till bergsbackar och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationtyperna fårsvingeltorräng och rödvengräshed, medan 
rödvenfriskäng endast återfinns i kanten mot jordbruksmarken. Hagen hyser buskar av en, tall och 
rönn. Enen gör att täckningsgraden uppgår till 25 procent.  
 
Flora: Kattfot, svinrot, brudbröd och jungfrulin.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
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Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 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, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  110 
Namn: Röd; Tanums sn 
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A4g2C2E. 652220 / 123240 
Areal: 4,9 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger vid Gullbringa strax söder om Havstenssund och ligger på 
flack sandmark med endast små mängder stenbunden mark. Området gränsar i öster till tomtmark, i 
väster till havet och i övrigt till bergsbackar.  
 
Vegetation: Stranden saknar helt växtlighet. I nordväst återfinns vegetationstypen sandrished med 
sandstarr, strandvial och fältmalört, i öster fårsvingeltorräng och i övrigt ljunghed med stora inslag 
av kråkris. I området återfinns buskar av tall, björk och framför allt en.  
 
Flora: Kattfot, jungfrulin, brudbröd och darrgräs.  
 
Hävd: Området saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan: I områdets sydvästra del åstadkommer bilar, båtar och människor ett visst 
markslitage.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1).  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  111 
Namn: Aleviken; Tanums sn 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 9A4g1E9E. 652190 / 123450 
Areal: 1,8 ha  
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Allmän beskrivning: Området utgörs av en havsstrandäng och angränsande backar och ligger norr 
om gården Aleviken vid Sannäsfjordens västra strand. Området gränsar på mitten till berg, men i 
övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Stranden domineras av vegetationstypen salttågstrandäng. Ovanför denna följer 
vegetationstypen lågstarrfuktäng med inslag av blåsäv, kärrspira och strandstarr. I området 
återfinns även mindre mängder av vegetationstyperna högörtfuktäng och ljunghed. I områdets 
kanter återfinns enstaka träd av apel, tall och asp liksom buskar av apel, rönn, en, tall, slån och 
nypon.  
 
Flora: Tätört, havssäv, agnsäv, rödsäv, darrgräs, rödkämpe, svinrot, stagg, knägräs, blåsuga, 
ängsviol, gullviva och jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är väl till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Där området gränsar till jordbruksmark syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 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, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  112 
Namn: Lammön; Tanums sn  
Naturtyp: Blandlövhage, havsstrandäng 
Koordinater: 9A4g2E5F. 652260 / 123460 
Areal: 13 ha  
 
Allmän beskrivning: Området omfattar stora delar av de öppna markerna på södra delen av 
Lammön. Området ligger delvis på gammal åkermark och har både stenbunden mark och berg i 
dagen. Hagmarken gränsar omväxlande till berg, ädellövskog och Sannäsfjorden. I områdets norra 
kant löper en väg.  
 
Vegetation: Stora delar av området ligger på gammal åkermark och domineras av vegetations-typen 
rödvenfriskäng. Här finns även betydande ytor med tuvtåtelfuktäng, högörtfuktäng och 
lågstarrfuktäng. Stränderna hyser endast smala zoner med salttågstrandäng, agnsävstrandäng 
respektive saltgrässtrandäng och i nordost är havssäven vanlig. Där området gränsar mot 
ädellövskog återfinns vegetationtypen skogsnävafriskäng, medan torrare kanter och partier hyser 
fårsvingeltorräng, ljunghed, blåbär-lingonrished och rödvengräshed. Trädskiktet domineras av ek, 
men hyser även apel, lind, rönn, ask, alm, asp, tall, gran, al och hagtorn. Buskskiktet utgörs av ek, 
en, hassel, lind, nypon, slån, hagtorn, asp och al. Täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
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Flora: Stagg, knägräs, mandelblom, blåsuga, svinrot, rödkämpe, knölsmörblomma, kattfot, 
darrgräs, ängsviol, prästkrage, gullviva, jungfru Marie nycklar, havssälting, kärrsälting, agnsäv, 
saltgräs, salttåg och krypven.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt till svagt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Merparten av all öppen mark har varit jordbruksmark och visar en tydlig 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Genuin gårdsmiljö, stengärdesgårdar, fägata och grind.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 16, klass 2.  
 
Dokumentation: Olsson G. : Sannäsfjorden och omgivande områden i Tanums kommun - en 
naturinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  113 
Namn: Hällsö; Tanums sn  
Naturtyp: Buskrik utmark 
Koordinater: 9a4g3B6h. 652365 / 123170 
Areal: 20 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av de mellersta och nordvästra delarna av Hällsö och ligger 
strax väster om Havstenssund. Områdets södra del visar en del berg i dagen, men övriga delar 
ligger till stor del på stenbunden mark. Området gränsar i nordost till tomtmark, men i övrigt till 
bergsbackar och hav.  
 
Vegetation: Områdets södra del domineras av vegetationstypen fårsvingeltorräng, men hyser även 
fårsvingelgräshed och ljunghed. Ett område väster om Limmanässanden har troligen varit 
jordbruksmark och här återfinns både rödvenfriskäng och knylhavrefriskäng. Områdets norra del 
hyser en mosaik av fårsvingeltorräng, knylhavrefriskäng, ljunghed och rödvengräshed. I området 
återfinns enstaka träd och buskar av rönn, tall, sälg, gran och björk samt buskar av en, slån, nypon 
och liguster. Träd och buskar återfinns främst i områdets södra del och här uppgår täckningsgraden 
till ungefär 50 procent.  
 
Flora: Salttåg, gulkämpe, havssälting, ängsskallra, knägräs, stagg, spåtistel, slåtterfibbla, kattfot, 
vanlig ögontröst, grå ögontröst, bockrot och rödkämpe.  
 
Hävd: Saknas.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
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Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 23. Natur i Göteborgs 
och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 1. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  114 
Namn: Fåraby; Tanums sn 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 9A4g3C0F. 652315 / 123255 
Areal: 5,2 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger strax söder om Havstenssund och utgörs av ett långsträckt 
strandområde med både stenbunden mark och berg i dagen. Objektet gränsar i norr till havet och i 
övrigt till jordbruksmark och bergspartier. Längst i sydost mynnar en bäck.  
 
Vegetation: Strandremsan domineras av vegetationstyperna salttågstrandäng, men i områdets östra 
del återfinns betydande mängder bladvass och havssäv. Områdets flackare partier hyser 
vegetationstyperna rödvenfriskäng, lågstarrfuktäng, tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng, medan 
backarna uppvisar fårsvingeltorräng, rödvengräshed och blåbär-lingonrished. I områdets mellersta 
del återfinns träd av oxel, tall, asp, rönn och al, medan buskar av en, liguster, slån, nypon, tall, 
olvon, apel och vide växer mer spritt.  
 
Flora: Slåtterfibbla, brudbröd, rödkämpe, kattfot, jungfrulin, knölsmörblomma, ängsskallra, 
mandelblom, gullviva, darrgräs, spåtistel, tätört, agnsäv, rödsäv, kärrsälting, havssälting, saltgräs, 
salttåg, krypven, slåtterblomma, höskallra, ögontröst, bockrot, knägräs, blåsklöver, knutnarv, 
gulkämpe, ängsstarr, vildlin, rödtoppa, havsnarv, strandvedel samt rikligt med kustarun.   
 
Hotad art: Strandvedel 
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är svagt till måttligt hävdad. Områdets västra del saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan: I områdets västra del återfinns ett par stora rishögar.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1).  
 
Dokumentation: Svensk botanisk tidskrift 1989-3; Strandvedel.  
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark. 
Område med för riket hotad art. Område med mycket rik flora.  
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Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, ingrepp-
påverkan, undersöknings- och forskningsinsatser inom objektet, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
 
Objekt nr  115 
Namn: Fåraby; Tanums sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A4g3D2B. 652325 / 123320 
Areal: 8,6 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger omedelbart öster om Havstenssunds kapell och utgörs av en 
lätt kuperad hage och en smal havsstrandäng. Områdets sydöstra del har varit åker, medan dess 
norra del hyser en mindre bergskulle. Området gränsar i väster och nordost till jordbruksmark, i 
öster till Platsekilen, i norr till tallskog och i övrigt till bergsbackar.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen fårsvingeltorräng med ett stort inslag av 
rödkämpe. I hagen återfinns även blåbär-lingonrished, ängshavretorräng, lågstarrfuktäng och 
rödvenfriskäng. Landstranden hyser en tämligen smal bård med salttågstrandäng. I hagens norra del 
återfinns träd av tall, gran, rönn, asp, sälg och apel, medan buskarna av en, nypon, apel, brakved, 
slån, hagtorn, rönn, olvon, tall, asp och liguster växer mera spritt. Enen gör att täckningsgraden 
uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Tätört, ängsskallra, mandelblom, knölsmörblomma, kattfot, brudbröd, jungfrulin, darrgräs, 
spåtistel, slåtterfibbla, gullviva, ängsviol, havssälting, kärrsälting, agnsäv, salttåg, krypven och 
rikligt med rödkämpe.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är till största delen måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Områdets sydöstra del har varit jordbruksmark och visar en svag gödsel-
påverkan. Längst i sydväst syns spår efter mindre grävarbeten.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och grind.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1).  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 1.  
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
 
Objekt nr  116 
Namn: Fåraby; Tanums sn 
Naturtyp:  Buskrik utmark, havsstrandäng 
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Koordinater: 9A4g4D0G. 652410 / 123315 
Areal: 7,7 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger strax öster om Havstenssund och utgörs av lätt kuperad 
betesmark med både stenbunden mark och berg i dagen. Området gränsar i nordväst till tomtmark, i 
söder till skog och bergsbackar, men i övrigt till grunda havsvikar.  
 
Vegetation: Den långa strandremsan hyser mindre partier med hårstarr, bågstarr, saltgräs och tätört, 
men domineras av vegetationstypen salttågstrandäng. Området domineras i norr av 
vegetationstypen fårsvingeltorräng, i söder av rödvenfriskäng, men hyser även blåbär-lingonrished, 
lågstarrfuktäng, tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. I området återfinns träd av sälg, tall, rönn, 
olvon, hagtorn, asp och gran samt buskar av en, nypon, slån, berberis, hagtorn och ask.  
 
Flora: €ngsviol, bockrot, rödkämpe, brudbröd, mandelblom, knölsmörblomma, blåsuga, jungfrulin, 
darrgräs, prästkrage, gullviva, ängsskallra, agnsäv, rödsäv, havssälting, kärrsälting, tätört, hårstarr, 
bågstarr och slåtterfibbla.  
 
Hotade arter: Hårstarr.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är svagt till måttligt hävdad. Strandremsan i sydväst saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan: Områdets sydligaste del visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1).  
 
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, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  117 
Namn: Kalvön; Tanums sn  
Naturtyp: Buskrik utmark 
Koordinater: 9A5g0A0J. 652500 / 123100 
Areal: 12 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av den södra delen av Kalvön och ligger strax nordväst om 
Havstenssund. Området gränsar i norr och sydost till bergsbackar, men i övrigt till havet. Områdets 
södra och västra delar visar mycket berg i dagen, medan övriga marker även hyser stenbunden 
mark. I områdets östra kant går en väg.  
 
Vegetation: Bergsbackarna domineras av vegetationstyperna rödvengräshed, ljunghed och 
fårsvingelgräshed, medan övriga marker domineras av fårsvingeltorräng med mycket blodnäva och 
rödkämpe. I området finns även sandrished och den skyddade stranden i sydost hyser 
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salttågstrandäng. Området hyser enstaka träd av tall och gran, medan buskar av en, slån, nypon, 
liguster, rönn, tall och brakved växer mer spritt. Enen dominerar och täckningsgraden uppgår till 
ungefär 25 procent.  
 
Flora: Darrgräs, knägräs, brudbröd, rödkämpe, gulkämpe, vildlin, kattfot, bockrot, saltgräs, salttåg, 
knutnarv, höskallra, jungfrulin och vanlig ögontröst.  
 
Hävd: Saknas.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Husgrund, stengärdesgårdar och grind.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5), 
kulturminnesvården (KO 72) och friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 24. Natur i Göteborgs och Bohus 
län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 8, klass 1.  
 
Dokumentation: Gustafsson L. , Frizell B. : Skötselplan för Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat, 
Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975/77. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  118 
Namn: Kalvön; Tanums sn  
Naturtyp: Buskrik utmark 
Koordinater: 9A4g4B9F. 652495 / 123160 
Areal: 2,1 ha 
 
Allmän beskrivning: Området är smalt och flackt och ligger invid Brokilen på västra sidan av 
Trossö. Marken är sandig, men hyser både berg i dagen och stenbunden mark.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen fårsvingeltorräng med mycket blodnäva, 
getväppling och ängshavre, men hyser även fårsvingelvariant av rödvengräshed, sandrished och 
ljunghed. I områdets östra kant återfinns träd av tall och gran, medan buskar av en, tall, rönn, 
brakved, liguster, slån, och nypon växer mer spritt. Enen dominerar och täckningsgraden uppgår till 
ungefär 25 procent.  
 
Flora: Darrgräs, knägräs, gulkämpe, vildlin, kattfot, bockrot, höskallra, jungfrulin, brudbröd och 
rikligt med rödkämpe.  
 
Hävd: Saknas.  
 
Ingrepp och påverkan:  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5), 
kulturminnesvården (KO 72) och friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 24.  
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Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 8, klass 1. 
 
Dokumentation: Gustafsson L. , Frizell B. : Skötselplan för Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat, 
Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975/77. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  119 
Namn: Kalvön; Tanums sn  
Naturtyp: Buskrik utmark, havsstrandäng  
Koordinater: 9A4g4C7B. 652480 / 123220 
Areal: 2,1 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en smal remsa betesmark som ligger på östra sidan av 
Trossö, strax norr om Havstenssund. Området gränsar i öster till Havstenssundet, men i övrigt till 
buskrika bergsbackar och ett par hustomter. Området ligger till stor del på sandig mark, men hyser 
både stenbunden mark och berg i dagen.  
 
Vegetation: I området återfinns vegetationstyperna fårsvingeltorräng rik på getväppling, blodnäva, 
bockrot och rödkämpe, örtrik ängshavretorräng och knylhavrefriskäng. Stranden är grusig och 
hyser bara delvis någon växtlighet. Denna utgörs av salttågstrandäng, högörtfuktäng och havssäv. 
Området hyser träd av tall, al, björk, rönn och asp samt buskar av en, tall, björk, rönn, slån, nypon, 
liguster och brakved. Enen dominerar kraftigt och täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Flora: Bockrot, rödkämpe, gulkämpe, vildlin, kattfot, jungfrulin, knägräs, grå ögontröst, blåsklöver, 
salttåg, krypven, saltgräs, havssälting, höskallra, ängsskallra, brudbröd och darrgräs.  
 
Hävd: Saknas.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5), 
kulturminnesvården (KO 72) och friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 24. Natur i Göteborgs och Bohus 
län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 8, klass 1. 
 
Dokumentation: Gustafsson L. , Frizell B. : Skötselplan för Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat, 
Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975/77. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  120 
Namn: Heden, Näs; Tanums sn 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 9A4h0A8G. 652080 / 123565 
Areal: 2,1 ha  
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Allmän beskrivning: Området är flackt och ligger längs en bäck i en dalgång vid Sannäsfjordens 
västra strand. Området gränsar i norr till jordbruksmark, i söder till vatten och i övrigt till 
skogsmark.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstyperna salttågstrandäng, agnsävstrandäng,  men här 
återfinns även saltgrässtrandäng och i dess övre del rödvenfriskäng. Området kantas i väster av al 
och i öster av ek, tall och asp.  
 
Flora: Agnsäv, havssälting, saltgräs, krypven, salttåg och kärrsälting.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Området gränsar norrut till jordbruksmark och här syns en svag 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 1.  
 
Dokumentation: Olsson G. : Sannäsfjorden och omgivande områden i Tanums kommun - en 
naturinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet.  
 
 
Objekt nr  121 
Namn: Mjölkeröd; Tanums sn 
Naturtyp: Ekhage 
Koordinater: 9A4h4B4E. 652420 / 123645 
Areal: 3,1 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger i sydöstra delen av ett större bergsparti, strax nordost om 
Mjölkeröds gård och utgörs av en ekhage med en del berg i dagen. Hagen gränsar i norr och väster 
till skogsmark och i övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen hyser vegetationstyperna rödvengräshed, skogsnävafriskäng och i kanten mot 
jordbruksmarken tuvtåtelfuktäng. Hagen domineras av stora och vidkroniga ekar, men hyser även 
träd av ask, oxel, björk, alm, tall och gran samt buskar av björk, rönn och en. Täckningsgraden 
uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Hävd: Hagen betas av får och är måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Hagen är nyligen röjd vilket har gett en viss gödslingseffekt.  
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Kulturhistoriska spår och lämningar: Gravfält och rest sten från järnåldern, stensättning och 
stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1).  
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 27.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  122 
Namn: Knäm, Tanum, Mjölkeröd; Tanums sn 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 9A4h4B8C. 652485 / 123635 
Areal: 22 ha  
 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av de flacka strandängarna norr och öster om Tanumskilens 
grunda vatten och endast små kullar i norr visar berg i dagen. Området gränsar i öster till 
Bohusbanan och i övrigt till jordbrukmark och bergig skogsmark.  
 
Vegetation: Strandängarna hyser vegetationstyperna saltgrässtrandäng, salttågstrandäng och 
agnsävstrandäng, medan markerna i sydost och mot jordbruksmarken domineras av tuvtåtelfuktäng. 
De små bergsbackarna i norr hyser rödvengräshed, rödvenfriskäng och fårsvingeltorräng. I 
objektets kanter återfinns träd och buskar av ask, rönn, tall, ek, asp och björk.  
 
Flora: Havssälting, kärrsälting, agnsäv, rödsäv, salttåg, krypven, havsnarv och på kullarna i norr 
svinrot, mandelblom, kattfot, gullviva, blåsuga och revfibbla.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är väl till måttligt hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan: Områdets sydöstra hörn visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1).  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 13, klass 2.  
 
Värdeklass: 1 
 
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, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  123 
Namn: Ryland; Tanums sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A4i1A8H. 652185 / 124075 
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Areal: 2,2 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger strax norr om Tanumshede och utgörs av en mindre kulle med 
berg i dagen. Hagen gränsar i norr till skogsmark och i övrigt till flack jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvengräshed, men hyser även rödvenfriskäng 
och blåbär-lingonrished. I hagen återfinns enstaka träd och buskar av tall, björk och rönn samt 
buskar av en, gran, brakved och nypon. Enen gör att täckningsgraden uppgår till ungefär 25 
procent.  
 
Flora: Kattfot, revfibbla, mandelblom, svinrot, nattviol och slåtterfibbla.  
 
Hävd: Hagen betas av häst och är huvudsakligen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: I hagens sydöstra kant syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Gravfält från järnåldern och 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, ålderdomligt jordbrukslandskap.   
 
 
Objekt nr  124 
Namn: Hallind, Utby; Tanums sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A4i3C4A. 652345 / 124200 
Areal: 3,1 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en lätt kuperad hage med både stenbunden mark och berg i 
dagen och ligger väster om landsvägen, strax nordost om Tanumshede. Hagen hyser en mindre 
damm och gränsar huvudsakligen till jordbruksmark.  
 
Vegetation: I hagen återfinns omväxlande vegetationstyperna rödvengräshed, rödvenfriskäng och 
gräs-lågstarrfuktäng. Vid dammen i norr växer veketåg. Hagen hyser enstaka träd av björk, tall, 
rönn, gran, sälg och oxel samt buskar av en, tall, björk, rönn, oxel och al. Enen dominerar stort och 
täckningsgraden uppgår till 50 procent.  
 
Flora: Revfibbla, kattfot, mandelblom, blåsuga, slåttergubbe, stagg, knägräs och svinrot.  
 
Hävd: Hagen sambetas av nöt och häst och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Ett mindre parti i norr visar en tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Hög från järnåldern, stensättning och stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass: 3 
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Objekt nr  125 
Namn: Varlös; Tanums sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A4i0E2D. 652025 / 124435 
Areal: 1,1 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger vid landsvägen strax öster om Tanums kyrka och utgörs av en 
flack beteshage med lite stenbunden mark. Hagen gränsar i norr och väster till skogsmark och i 
övrigt till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen lågstarrfuktäng, men hyser även rödvengräshed 
och rödvenfriskäng. I hagen återfinns enstaka träd av björk och al samt buskar av en och gran.  
 
Flora: Stagg, svinrot och knägräs.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Hälften av området visar en svag till tydlig gödselpåverkan.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för kulturminnesvården (KO 54).  
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 28.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  126 
Namn: Gurseröd; Tanums sn 
Naturtyp: Ekhage 
Koordinater: 9A4i2A1F. 652220 / 124550 
Areal: 1,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen är kuperad med både stenbunden mark och berg i dagen och stupar i 
söder brant ner i Gurserödsbäcken. Hagen gränsar i norr till skogsmark, men i övrigt till ett 
småbrutet jordbrukslandskap.  
 
Vegetation: Området hyser vegetationstyperna rödvengräshed och rödvenfriskäng. I hagen återfinns 
träd av ek, tall, björk, gran och asp samt buskar av hassel, en, björk och tall.  De flesta ekarna är 
storvuxna och täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Jungfrulin, slåttergubbe, kattfot, blåsuga och jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd: Hagen sambetas av får och häst och är huvudsakligen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Hagens norra del visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass: 2 
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Huvudkriterier: Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, ingrepp-
påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap. 
 
 
Objekt nr  127 
Namn: Jaren ; Naverstads sn 
Naturtyp: Öppen hagmark 
Koordinater: 9B4a0C4H. 652045 / 125280 
Areal: 4,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger i ett småskuret ravinlandskap med bäckar och gränsar 
huvudsakligen till jordbruksmark. Genom området går en väg.  
 
Vegetation: Hagen domineras i slänterna av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser även 
rödvengräshed och ljunghed. På de flackare markerna vid bäcken dominerar däremot 
tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. I hagen finns enstaka träd av ek, björk och al samt ett fåtal 
buskar av en, al, gran och tall.  
 
Flora: Revfibbla, stagg, kattfot, prästkrage, svinrot, blåsuga och rikligt med slåttergubbe.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Hälften av hagen visar en svag till tydlig gödselpåverkan.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  128 
Namn: Tingvall; Naverstads sn 
Naturtyp: Sötvattensstrandäng 
Koordinater: 9B4a0E5C. 652060 / 125425 
Areal: 1,7 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en flack och smal strandäng och ligger strax sydväst om 
Tingvalls gård vid Södra Bullaresjöns västra strand. Området gränsar till sjön och kultiverad 
betesmark.  
 
Vegetation: Stranden domineras av en kortskottsvegetation med bland annat  stubbtåg, vägtåg, 
trådtåg, sumpnoppa, strandranunkel och mannagräs. Längs områdets norra kant står en smal ridå 
med träd av al.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är välhävdat.  
 
Ingrepp och påverkan: I områdets övre gräns syns en tydlig gödselpåverkan.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 3), 
kulturminnesvården (KO 57) och friluftslivet (FO 6).  
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Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 10.  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 50, klass 2.  
 
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  129 
Namn: Naverstad; Naverstads sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9B4a3E6H. 652360 / 125475 
Areal: 3,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på stenbunden mark, på ömse sidor om en väg omedelbart 
nordväst om Naverstads kyrka. Området utgörs av ett gravfält som i väster övergår i en sluttning. 
Området gränsar i väster och söder till jordbruksmark, men i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvengräshed med inslag av ängskovall, 
kruståtel och örnbräken. Mindre partier uppvisar rödvenfriskäng samt ljunghed med inslag av 
stjärnstarr. Mitt i slänten är marken fuktig och här växer veketåg. I hagen återfinns enstaka träd av 
ek, björk och asp samt aspsly.  
 
Flora: Knägräs.  
 
Hävd: Områdets västra hälft är stängad och betas årligen, medan resten slås i kulturminnesvårdande 
syfte.  
 
Ingrepp och påverkan: I slänten återfinns en brunn.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Gravfält från järnåldern och stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 3), 
kulturminnesvården (KO 57) och friluftslivet (FO 6).  
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 10.  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 50, klass 2.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  130 
Namn: Hovträd; Naverstads sn  
Naturtyp: Öppen hagmark 
Koordinater: 9B4b0D3A. 652030 / 125800 
Areal: 3,7 ha  
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Allmän beskrivning: Hagen ligger vid en bäck i ett småskuret ravinlandskap, på ömse sidor om 
landsvägen strax öster om Sundshult. Hagen gränsar i öster till skogsmark, men i övrigt till 
jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser vid bäcken även 
tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng.  Vid bäcken växer även träd och buskar av sälg, gran, björk och 
al.  
 
Flora: Prästkrage, slåtterfibbla, slåttergubbe, bockrot, darrgräs, ängsskallra, revfibbla och svinrot.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Hälften av området visar en svag gödselpåverkan.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  131 
Namn: Nedre Buane; Naverstads sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9B4c0C9C. 652095 / 126220 
Areal: 3,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av till stora delar uppodlade marker och ligger omedelbart 
öster om gården Sätret på gränsen till Dalsland. I området återfinns odlingslotter, en väg, en bäck 
och små mängder berg i dagen.  
 
Vegetation: Områdets mest intressanta delar hyser vegetationstyperna rödvengräshed, 
rödvenfriskäng och tuvtåtelfuktäng. Av intresse är även vägrenen som ställvis domineras av 
brudborste. I området återfinns träd av björk, asp, körsbär, alm och tall samt buskar av björk, en 
och asp.  
 
Flora: Jungfrulin, kattfot, revfibbla, stor blåklocka och rikligt med slåttergubbe och brudborste.  
 
Hävd: Delar av området slås troligen, men området i sin helhet saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan: Hälften av området är eller har varit uppodlat och här syns en tydlig 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 4) och friluftslivet 
(FO 6).  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 53, klass 2.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  132 
Namn: Kalvön; Tanums sn  
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Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A5g1A2B. 652625 / 123015 
Areal: 48 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av huvudsakligen flacka och magra betesmarker och ligger på 
nordvästra delen av Kalvön, strax nordväst om Havstenssund. Området ligger till största delen på 
stenbunden mark, men visar även stora ytor berg i dagen. Områdt gränsar i öster och sydväst till 
bergsbackar, men i övrigt till havet.  
 
Vegetation: Områdets växtlighet domineras i väster och söder av vegetationstyperna ljunghed 
respektive sandrished, medan de bergiga delarna i norr och sydost huvudsakligen hyser 
fårsvingelgräshed. Små ytor upptas av rödvenfriskäng, lågstarrfuktäng och fårsvingeltorräng. 
Området saknar träd, men hyser buskar av rönn och platt krypande enar.  
 
Flora: Darrgräs, stagg, spåtistel, bockrot, knägräs, gulkämpe och kattfot.  
 
Hävd: Områdets norra hälft betas av får och är välhävdat, medan övriga delar saknar hävd.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Husgrund, labyrint och stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5), 
kulturminnesvården (KO 72) och friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 24. Natur i Göteborgs och Bohus 
län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 8, klass 1. 
 
Dokumentation: Gustafsson L. , Frizell B. : Skötselplan för Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat, 
Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975/77. 
 
Värdeklass: 1 
 
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, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
 
Objekt nr  133 
Namn: Lindön, Kalvön; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark, havsstrandäng 
Koordinater: 9A5g1A9F. 652695 / 123050 
Areal: 94 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av norra Kalvön och södra Lindön och ligger strax nordväst 
om Havstenssund. I området finns flera bergskullar, stenbunden mark och vidsträckta flacka marker 
och genom området går en väg. Områdets västra strand är huvudsakligen bergig, medan 
havsstrandängar återfinns söder om Kalvövällandet i sydväst och längs stora delar av områdets 
östra stränder. Området gränsar i övrigt i huvudsak till bergsbackar.  
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Vegetation: Områdets nordligaste del ligger delvis på gammal jordbruksmark och här dominerar 
vegetationstypen tuvtåtelfuktäng. Området hyser i övrigt fårsvingeltorräng, lågstarrfuktäng, 
rödvenfriskäng, ljunghed, sandrished, blåtåtelfukthed och fårsvingelgräshed. Samtliga dessa 
vegetationstyper upptar var för sig tämligen stora ytor, men området domineras i sin helhet av de 
torra typerna. De flacka markerna innanför Kalvövällandet upptas till största delen av en 
lågstarrfuktäng med dominans av ängsstarr. Strandängarna hyser på många ställen smala bårder 
med glasört, saltgrässtrandäng, agnsävstrandäng och salttågstrandäng, men stora ytor täcks av 
havssäv och bladvass. Trädskiktet domineras av tall, men hyser även oxel, sälg, apel, rönn och 
björk. I området växer buskar av främst en, men även tall, nypon, slån, liguster, brakved, asp och 
olvon. Träden återfinns huvudsakligen i områdets sydvästra hörn och vid Östra Felholmen, medan 
buskarna växer mer spritt.  
 
Flora: Spåtistel, darrgräs, knägräs, ängsskallra, havssälting, höskallra, knutnarv, agnsäv, salttåg, 
saltgräs, krypven, vildlin, kattfot, ängsstarr, vanlig ögontröst, grå ögontröst, jungfrulin, brudbröd 
och bockrot.  
 
Hävd: Området betas av får och är svagt till måttligt hävdat. Röjning av buskar har genomförts.  
 
Ingrepp och påverkan: Delar av de flacka markerna i norr har varit jordbruksmark och visar en svag 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar, fägata, grind, hölada, husgrund, 
fornlämning och genuin gårdsmiljö.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5), 
kulturminnesvården (KO 72) och friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 24. Natur i Göteborgs och Bohus 
län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 8, klass 1. 
 
Dokumentation: Gustafsson L. , Frizell B. : Skötselplan för Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat, 
Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975/77. 
 
Värdeklass: 1 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, undersöknings- och 
forskningsinsatser, symbol- och identitetsvärde, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
 
Objekt nr  134 
Namn: Kalvön; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A5g1B5E. 652655 / 123140  
Areal: 15 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Killingen och ligger nordost om Kalvön, strax nordväst om 
Havstenssund. Ön är på östra sidan brant och visar till stor del berg i dagen, men dess nordvästra 
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del är flackare och här återfinns även stenbunden mark.  
 
Vegetation: Öns bergiga partier domineras av vegetationstyperna rödvengräshed och ljunghed, 
medan de flackare ytorna hyser fårsvingelgräshed och fårsvingeltorräng. På ön återfinns träd av 
tall, rönn och björk samt buskar av en, gran, nypon, rönn, brakved, tall och björk. Tall respektive en 
dominerar och täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Spåtistel, darrgräs, knägräs, gullviva, kattfot, vildlin, bockrot, höskallra, ögontröst, grå 
ögontröst, rödkämpe, stagg och brudbröd.  
 
Hävd: Saknas.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5), 
kulturminnesvården (KO 72) och friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 24. Natur i Göteborgs och Bohus 
län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 8, klass 1.  
 
Dokumentation: Gustafsson L. , Frizell B. : Skötselplan för Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat, 
Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975/77.  
 
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, värde för friluftslivet.   
 
 
 
Objekt nr  135 
Namn: Kalvön; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A5g1B5I. 652610 / 123180 
Areal: 8,2 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Ystholmen och ligger nordost om Kalvön, strax nordväst 
om Havstenssund. Ön visar mycket berg i dagen, men har på ett centralt parti även stenbunden 
mark.  
 
Vegetation: Öns bergiga delar domineras av vegetationstyperna ljunghed, rödvengräshed och 
fårsvingelgräshed, alla rika på kruståtel och vårbrodd. Mitt på ön återfinns en ängshavretorräng 
med mycket kustruta, och i vissa branter en knylhavrefriskäng. Ön saknar träd, men hyser buskar 
av tall, en, slån, nypon, rönn och brakved.  
 
Flora: Prästkrage, bockrot, gulkämpe, vildlin, kattfot, spåtistel, knägräs och rikligt med rödkämpe.  
 
Hävd: Saknas.  
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Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5), 
kulturminnesvården (KO 72) och friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. Natur i 
Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 8, klass 1.  
 
Dokumentation: Gustafsson L. , Frizell B. : Skötselplan för Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat, 
Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975/77. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  136 
Namn: Ejgdeholmen; Tanums sn  
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9A5g2B1I. 652715 / 123185 
Areal: 1,8 ha 
 
Allmän beskrivning: Hagen är välvd och ligger i en smal, nord-sydlig klåva mitt på Ejgdeholmen 
strax sydväst om Resö. Hagen gränsar i norr och söder till grunda havsvikar och i övrigt till 
bergsbackar.  
 
Vegetation: På hagens krön återfinns vegetationstypen fårsvingeltorräng, men området domineras 
av knylhavrefriskäng och högörtfuktäng med mycket krissla, åkertistel och älgört. Stränderna hyser 
smala remsor med salttågstrandäng, med havssälting samt havssäv. Hagen kantas av träd av al, tall 
och rönn samt buskar av al, en, rönn, slån, liguster och nypon. Nyponbuskarna expanderar och 
täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Gullviva, havssälting, kärrsälting, knutnarv, salttåg, krypven, gulkämpe, rödkämpe, vildlin, 
höskallra, darrgräs, knägräs, brudbröd, bockrot och rikligt med krissla.  
 
Hävd: Saknas.  
 
Ingrepp och påverkan: Stora delar av området visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgård. 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1).  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 1. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  137 
Namn: Lindön; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen äng, havsstrandäng 
Koordinater: 9A5g2B8D. 652785 / 123140 
Areal: 4,2 ha 
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Allmän beskrivning: Området utgörs av en huvudsakligen flack äng med små mängder berg i dagen 
och ligger på Vesholmen innanför Klättekilen, på nordöstra delen av Lindön. Området gränsar  på 
små ytor i söder, väster och norr till gammal jordbruksmark, i öster till havet, men i övrigt till 
skogklädda bergsbackar.  
 
Vegetation: Den södra delen av ängen har brukats som åker och här återfinns en trivial flora. 
Området domineras av vegetationstypen högörtfuktäng med mycket älgört och krissla, men mot 
kanterna och på torrare backar återfinns även rödvengräshed och rödvenfriskäng. Stranden 
domineras i sin tur av havssäv och hyser endast små ytor med salttågstrandäng. Området kantas av 
träd av ek, lind, rönn, asp, björk och sälg samt buskar av asp, lind, ek, slån, en, nypon, olvon och 
liguster. Ekarna och lindarna är kraftiga och uppslaget av lövsly är påtagligt.  
 
Flora: Höskallra, salttåg, nattviol, korskovall, brudsporre, sankte Pers nycklar samt rikligt med 
darrgräs, gullviva och krissla.  
 
Hotade arter: Sankte Pers nycklar och brudsporre.  
 
Hävd: På områdets södra del är slåttern återupptagen från och med säsongen 1989, medan dess 
norra del ännu saknar hävd. Hävdens tillstånd klassas som svag.  
 
Ingrepp och påverkan: Stora delar av området har tidigare varit brukade och visar en svag 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och genuin gårdsmiljö.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5), 
kulturminnesvården (KO 72) och friluftslivet (FO 1). Naturreservat enligt NVL § 7. 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 24. Natur i Göteborgs och Bohus 
län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 8, klass 1.  
 
Dokumentation: Gustafsson L. , Frizell B. : Skötselplan för Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat, 
Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975/77. 
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig slåttermark. 
Område med hotad naturtyp och art.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, raritet, 
ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
 
Objekt nr  138 
Namn: Raftön; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A5g2C5G. 652755 / 123265 
Areal: 4,2 ha 
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Allmän beskrivning: Området utgörs av ön Stora Skarphuvudet och ligger strax söder om Resö. Ön 
sluttar åt öster och hyser både stenbunden mark och stora mängder berg i dagen.  
 
Vegetation: Ön domineras av vegetationstypen fårsvingelgräshed, men hyser även små ytor med 
rödvengräshed, fårsvingeltorräng, rödvenfriskäng och lågstarrfuktäng. Stränderna är övervägande 
steniga, men små partier på öns östra sida hyser salttågstrandäng. Ön saknar träd, men hyser 
enstaka buskar av nypon.  
 
Flora: Darrgräs, stagg, bockrot, spåtistel, krypven, gulkämpe och salttåg.  
 
Hävd: Saknas.   
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 1. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  139 
Namn: Resö; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A5g4B7E. 652970 / 123150  
Areal: 31 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Bissen och ligger omedelbart väster om Resö. Bissens 
nordöstra sida är brant och ön sluttar åt sydväst. Ön visar mycket berg i dagen, men dess centrala 
och sydvästra del har även stenbunden mark och en bäck.  
 
Vegetation: Ön domineras av vegetationstyperna fårsvingelgräshed och stagghed, men hyser även 
klockljungfukthed, ljunghed, lågstarrfuktäng med ärt-, slank- och hirsstarr samt fårsvingeltorräng. 
Bergsbackarna hyser huvudsakligen rödvengräshed med kruståtel, och på några små strandremsor i 
väster återfinns salttågstrandäng. På öns sydöstra del finns en mindre talldunge, men i övrigt växer 
endast buskar av en, tall och gran.  
 
Flora: Knägräs, darrgräs, vildlin, spåtistel, salttåg, krypven, saltnarv, höskallra, kattfot och rikligt 
med stagg.  
 
Hävd: Bissen betades så sent som 1988 av får och klassas som måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan:  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Fornlämning och husgrund.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 1.  
 
Dokumentation: Olsson L. : Galtö, Kragenäs, Resö, Bissen och Store Snart, Tanums kommun, 
översiktlig naturvårdsinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975. 
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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, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
 
Objekt nr  140 
Namn: Resö; Lurs sn 
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A5g4D1I. 652920 / 123385 
Areal: 2,8 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av tämligen flack hällmark och ligger på en udde på sydöstra 
delen av Resö. Områdets västra strand ligger på stenbunden mark, men i övrigt syns mycket berg i 
dagen. Området gränsar huvudsakligen till tallskog.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstyperna rödvengräshed och sandrished, medan 
endast små ytor upptas av fårsvingeltorräng. Stranden i väster hyser en smal remsa med 
salttågstrandäng och ovanför denna rikligt med blodnäva. I områdets kant återfinns träd av al och 
tall, medan buskar av en, slån, nypon, tall och brakved växer mer spritt.  
 
Flora: Knägräs, jungfrulin, kattfot, ängsskallra, brudbröd, havssälting, rödsäv, agnsäv, salttåg, 
krypven och revfibbla.  
 
Hävd: Området saknar hävd men utsätts för slitage av badgäster.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 1.  
 
Dokumentation: Olsson L. : Galtö, Kragenäs, Resö, Bissen och Store Snart, Tanums kommun, 
översiktlig naturvårdsinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  141 
Namn: Vrångsholmen; Tanums sn  
Naturtyp: Havsstrandäng, betad skog 
Koordinater: 9A5g0E8I. 652580 / 123480 
Areal: 22 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger strax sydost om Raftötången och utgörs av en skogsklädd 
bergskulle som i öster övergår i flackare betesmark. Området gränsar i öster till skogsmark, men i 
övrigt till Tanumskilens grunda vatten. Merparten av objektet ligger på tunna jordar med berg i 
dagen.   
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Vegetation: Stranden domineras av vegetationstypen salttågstrandäng, medan skogsmarken 
huvudsakligen hyser rödvengräshed. På de flackare markerna i öster återfinns även rödvenfriskäng, 
tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. Området hyser träd och buskar av al, tall, gran, ek, rönn, björk, 
ask och asp samt buskar av en, nypon och slån. Täckningsgraden uppgår till ungefär 75 procent.  
 
Flora: Stagg, blåsuga, darrgräs, havssälting, kärrsälting, gulkämpe, knutnarv, knägräs, havsnarv, 
bockrot och blåsklöver.  
 
Hävd: Området betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdat.  
 
Ingrepp och påverkan: De östra partierna visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 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, ålderdomligt jordbrukslandskap, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  142 
Namn: Klätta; Tanums sn  
Naturtyp Havsstrandäng 
Koordinater: 9A5h0A1C. 652520 / 123525 
Areal: 3,1 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en ungefär en kilometer lång strandremsa och ligger vid 
Tanumskilens sydvästra sida. Området gränsar på några ställen till jordbruksmark, men i huvudsak 
till skogsmark och det branta berget Klätten.  
 
Vegetation: Stranden domineras av vegetationstypen salttågstrandäng, men mot jordbruksmarken 
återfinns även rödvenfriskäng, tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. På några få ställen står ruggar 
med havssäv. Området kantas till stor del av träd av al, björk, tall och gran.  
 
Flora: Havsnarv, blåsklöver, gulkämpe, salttåg, krypven och havssälting.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är huvudsakligen måttligt hävdad. Ett mindre parti norr om Klätten 
saknar hävd.  
 
Ingrepp och påverkan: En mindre del av området visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
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Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1).  
Naturreservat enligt NVL § 7, inom område nr 13. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och 
mellersta delen; inom område nr. 13, klass 2 samt område nr 1 klass 2.  
 
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  143 
Namn: Kragenäs; Tanums sn 
Naturtyp: Ekhage 
Koordinater: 9A5h4B2H. 652925 / 123670 
Areal: 5,7 ha  
 
Allmän beskrivning: Objektet ligger intill och norr om Kragenäs gård och utgörs av fyra 
bergskullar med ädellövträd av ansenliga dimensioner. Kullarna hyser små mängder stenbunden 
mark, men visar en del berg i dagen. Området gränsar överallt till flack betesmark.  
 
Vegetation: I området återfinns vegetationstyperna rödvengräshed, rödvenfriskäng, 
skogsnävafriskäng och högörtfuktäng. De bägge friska typerna hyser stora mängder gullviva, 
gökärt, vårbrodd, häckvicker och lundgröe. Kullarna karakteriseras av träd av ek, lind, ask, asp, 
apel, rönn, tall, björk och al, där de tre förstnämda är av imponerande storlek. I buskskiktet 
återfinns samma arter samt en, hassel och nypon. Täckningsgraden uppgår till ungefär 75 procent.  
 
Flora: Svinrot, blåsuga, bockrot, ängsviol och rikligt med gullviva.  
 
Hävd: Området sambetas av nöt och häst och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Den sydligaste av kullarna och områdets kanter uppvisar en tydlig 
gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1).  
Till största delen inom naturreservat enligt NVL § 7.  
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 14.  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 5, klass 2 samt inom 
område 1, klass 2.  
 
Dokumentation: Olsson L. : Galtö, Kragenäs, Resö, Bissen och Store Snart, Tanums kommun, 
översiktlig naturvårdsinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
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Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, ålderdomligt 
jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  144 
Namn: Kragenäs; Tanums sn, Hogar; Lurs sn 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 9A5h4B5H. 652960 / 123670 
Areal: 24 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger strax norr om Kragenäs gård och utgörs av flack betesmark. 
Objektet gränsar i norr och väster till Galtölerans grunda vatten och i övrigt till trädbärande 
bergskullar och jordbruksmark.  
 
Vegetation: De norra och västra delarna av objektet påverkas av översvämningar och här dominerar 
vegetationstyperna agnsävstrandäng och salttågstrandäng med rödsäv, havssälting och kärrsälting. 
Längst ut mot vattnet återfinns en bård med saltgrässtrandäng, medan områdets sydöstra del hyser 
tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. I kanterna mot bergskullarna återfinns träd och buskar av ek, 
lind, ask, al, tall, asp och björk.  
 
Flora: Agnsäv, rödsäv, salttåg, havssälting, kärrsälting, saltgräs och krypven.  
 
Hävd: Hagen sambetas av nöt och häst och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Hälften av området visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Till största delen inom naturreservat enligt NVL § 7. Kulturminnesvårdsprogram för 
Tanums kommun; inom objekt nr. 14. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; 
inom område nr. 5, klass 2 samt inom område nr. 1, klass 2.  
 
Dokumentation: Olsson L. : Galtö, Kragenäs, Resö, Bissen och Store Snart, Tanums kommun, 
översiktlig naturvårdsinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, storlek, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  145 
Namn: Össby; Lurs sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark, sötvattenstrandäng 
Koordinater: 9A5i4B5B. 652950 / 124115 
Areal: 1,1 ha 
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Allmän beskrivning: Hagen utgörs av en svagt sluttande betesmark och ligger vid den nordöstra 
stranden av Lursjön strax söder om Lurs kyrka. Hagen gränsar i nordväst till skogsmark, i sydväst 
till sjön och i övrigt till jordbruksmark. Längs hagens sydöstra sida rinner en bäck.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstyperna rödvenfriskäng och en ställvis tuvig 
rödvengräshed, men hyser även partier med tuvtåtelfuktäng och veketåg. Stranden täcks 
huvudsakligen av en rödvenfriskäng. I hagens norra kant står enstaka träd av tall och gran, medan 
buskar av björk, sälg, al, tall, en och gran växer mer spritt.  
 
Flora: Slåttergubbe, stagg, knägräs, svinrot och ängsskallra.  
 
Hävd: Hagen betas av nöt och är svagt till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: En mindre del av området visar en svag gödselpåverkan.  
 
Befintliga planer och skydd: Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 16. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  146 
Namn: Orremyren; Naverstads sn  
Naturtyp: Blandlövhage 
Koordinater: 9B5b0D7A. 652575 / 125810 
Areal: 1,4 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger på en mindre bergsbacke omedelbart norr om gården Orremyren 
strax söder om Bredmossarna och gränsar förutom gården till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Hagen domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser även rödvengräshed 
och tuvtåtelfuktäng. I hagen återfinns träd och buskar av björk, asp, rönn och tall samt buskar av 
en. Buskskiktet gör att täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 
Flora: Slåtterfibbla, svinrot, kattfot, jungfrulin, bockrot, prästkrage, blåsuga, revfibbla och rikligt 
med slåttergubbe.  
 
Hävd: Hagen är svagt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Mindre delar av hagen visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  147 
Namn: Flötemarken; Naverstads sn 
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Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark, hackslått 
Koordinater: 9B5c2C9E. 652800 / 126240 
Areal: 2,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av gammal betesmark med en del berg i dagen som ligger 
omedelbart söder och öster om gården Gräsön på norra Flötemarksön. Området gränsar i väster till 
landsvägen, i norr till jordbruksmark, i öster till Södra Kornsjön och i söder till skogsmark. 
Jordbruksmarken i norr har, då den uppvisar en förhållandevis rik flora, troligen inte brukats till 
annat än extensiv slåtter de senaste decennierna .  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen rödvengräshed rik på vårbrodd, kruståtel 
blekstarr och örnbräken. Här återfinns även blåbär-lingonrished, ljunghed och i kanterna mot 
jordbruksmarken rödvenfriskäng. Området hyser träd och buskar av björk, al, rönn, sälg och gran 
samt buskar av en, asp och vide. Träden står tätast mot sjön och täckningsgraden uppgår till ungefär 
50 procent.  
 
Flora:  Nattviol, jungfrulin, bockrot, prästkrage, jungfru Marie nycklar samt stora tuvor av 
slåttergubbe, slåtterfibbla och svinrot.  
 
Hävd: Mindre partier i sydväst samt delar som gränsar mot öppna marker hävdas väl med lie, 
medan övriga marker saknar hävd.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Genuin gårdsmiljö.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 4.1), 
kulturminnesvården (KO 49) och friluftslivet (FO 6).  
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 7.  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 53, klass 2.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  148 
Namn: Resö; Tanums sn  
Naturtyp: Annan öppen utmark 
Koordinater: 9A6g0C7G. 653075 / 123265 
Areal: 8,7 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av Ommerholmen och ligger omedelbart norr om Resö. 
Holmen visar mycket berg i dagen, men har i nordväst även stenbunden mark.  
 
Vegetation: Ön domineras av vegetationstypen rödvengräshed med mycket kruståtel och vårbrodd, 
men hyser även mindre partier ljunghed med kråkris, högörtfuktäng och knylhavrefriskäng. På 
holmen växer enstaka buskar av rönn, slån, en, nypon och gran.  
 
Flora: Havssälting, höskallra, bockrot, knutnarv, vildlin, gulkämpe, salttåg, saltgräs, havsnarv och 
knägräs.  
 
Hävd: Saknas.  
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Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 1. 
 
Värdeklass: 3 
 
 
 
Objekt nr  149 
Namn: Resö; Lurs sn 
Naturtyp: Havsstrandäng, buskrik utmark 
Koordinater: 9A6g0E2A. 653025 / 123410 
Areal: 5,7 ha  
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en smal och flack strandremsa och ligger vid Galtösundet 
på östra sidan av Resö. I områdets södra del återfinns små mängder stenbunden mark och berg i 
dagen och vid dess mitt mynnar en bäck. Objektet gränsar på mitten till jordbruksmark, men i 
övrigt till bergsbackar och skogsmark.  
 
Vegetation: Stora delar av området täcks av vegetationstyperna rödvenfriskäng och lågstarrfuktäng, 
medan stranden domineras av salttågstrandäng. Områdets norra hälft saknar hävd och här 
dominerar höga gräs som rödsvingel, hundäxing och tuvtåtel. En mindre bergskulle i söder hyser 
även rödvengräshed och fårsvingeltorräng. Området hyser träd av björk, sälg, apel, rönn, lind, 
körsbär och al samt buskar av en, tall, olvon, nypon och slån. Dominerande är björk respektive en.  
 
Flora: Darrgräs, svinrot, mandelblom, blåsuga, knägräs, jungfrulin, ängsviol, bockrot, revfibbla, 
havssälting, agnsäv, rödsäv och kärrsälting.  
 
Hävd: Områdets södra hälft betas av får och är huvudsakligen måttligt hävdad, medan den norra 
delen saknar hävd.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1).  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 1, klass 1.  
 
Dokumentation: Olsson L. : Galtö, Kragenäs, Resö, Bissen och Store Snart, Tanums kommun, 
översiktlig naturvårdsinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975.  
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, storlek, geografisk representativitet, 
typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, 
värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  150 
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Namn: Galtö; Tanums sn 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 9A6h2A3B. 653235 / 123520 
Areal: 7,1 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av den smala remsa av strandäng som löper runt delar av 
Galtös norra udde. Förutom ett mindre strandparti på uddens östra sida vetter området åt nordväst 
och gränsar till tallskog. I området finns både berg i dagen och stenbunden mark och på flera ställen 
mynnar bäckar.  
 
Vegetation: Området är till stora delar fuktigt och domineras av vegetationstyperna 
salttågstrandäng och agnsävstrandäng, men hyser även mindre partier med rödvengräshed, 
fårsvingelgräshed, rödvenfriskäng, lågstarrfuktäng och högörtfuktäng. I strandkanten står stora 
ruggar med havssäv. Områdets träd av tall, al, gran och apel samt buskar av en, tall och rönn 
återfinns huvudsakligen vid dess inre kant.  
 
Flora: Knutnarv, havssälting, darrgräs, ängsskallra, tätört, bockrot, knägräs, blåsklöver, kärrsälting, 
ängsstarr, agnsäv, jungfrulin, vildlin, rödkämpe, gullviva, havsnarv, gulkämpe, saltgräs, salttåg, 
krypven samt rikligt med rödtoppa och höskallra.  
 
Hävd: Saknas.  
 
Ingrepp och påverkan:  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 2, klass 1. 
 
Dokumentation: Olsson L. : Galtö, Kragenäs, Resö, Bissen och Store Snart, Tanums kommun, 
översiktlig naturvårdsinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 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, ålderdomligt jordbrukslandskap, värde för friluftslivet.   
 
 
 
Objekt nr  151 
Namn: Galtö; Tanums sn  
Naturtyp: Havsstrandäng  
Koordinater: 9A6h0B9A. 653095 / 123600 
Areal: 3,3 ha 
 
Allmän beskrivning: Området utgörs av en ungefär en kilometer lång, smal havsstrandäng med små 
mängder berg i dagen och stenbunden mark och ligger på östra sidan av Galtö. Området gränsar i 
öster till Galtölera och i väster till skogsmark.   
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Vegetation: Stranden sluttar flackt ut mot vattnet och uppvisar en otydlig zonering.  Området 
domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser även ovanför denna tuvtåtelfuktäng och 
fårsvingeltorräng. Landstranden domineras av salttågstrandäng, krypven, hundstarr och rödsvingel 
och utanför denna återfinns stora ruggar med havssäv. Områdets inre kant hyser träd av gran, asp, 
al, sälg, björk och apel samt buskar av en, al, gran, asp och nypon.  
 
Flora: Bockrot, höskallra, darrgräs, agnsäv, havssälting, havsnarv, kärrsälting, knutnarv, gulkämpe, 
saltgräs, salttåg, krypven, ängsskallra och rikligt med blåsklöver.  
 
Hävd: Området är svagt till måttligt hävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: Delar av området visar en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1). Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 2, klass 1. 
 
Dokumentation: Olsson L. : Galtö, Kragenäs, Resö, Bissen och Store Snart, Tanums kommun, 
översiktlig naturvårdsinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1975. 
 
Värdeklass: 3 
 
Huvudkriterier: Område som med intensifierad hävd utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, värde för 
friluftslivet. 
 
 
 
Objekt nr  152 
Namn: Borrekärr, Kil; Lurs sn 
Naturtyp: Havsstrandäng 
Koordinater: 9A6h0B4F. 653050 / 123650 
Areal: 5,2 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger strax norr om Kragenäs och utgörs av en smal strandremsa 
med endast små mängder stenbunden mark och berg i dagen. Området gränsar i väster till Galtölera 
och i övrigt omväxlande till skogsmark och gammal jordbruksmark.  
 
Vegetation: Området domineras av vegetationstypen rödvenfriskäng, men hyser även 
rödvengräshed, lågstarrfuktäng och tuvtåtelfuktäng. På stranden återfinns huvudsakligen 
saltgrässtrandäng och salttågstrandäng. Området hyser träd av rönn, björk, sälg, apel och framför 
allt tall samt buskar av en, tall, nypon och al.  
 
Flora: Stagg, knägräs, darrgräs, agnsäv, havssälting, kärrsälting, saltnarv, blåsuga, gullviva, 
rödtoppa, blåsklöver och gulkämpe.  
 
Hävd: Områdets norra tredjedel betas av får, medan resten betas av nöt. Objektet är välhävdat.   
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Ingrepp och påverkan:  I stora delar av området syns en svag gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 1.5) och friluftslivet 
(FO 1).  
Södra hälften är naturreservat enligt NVL § 7.  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 5, klass 2 samt för 
norra hälften inom område nr. 1, klass 2.  
 
Värdeklass:  2 
 
Huvudkriterier: Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, geografisk representativitet, typrepresentativitet, nuvarande 
hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet, värde för friluftslivet.   
 
 
Objekt nr  153 
Namn: Hovsäter; Naverstads sn 
Naturtyp: Björkhage 
Koordinater: 9B6a0E2C. 653025 / 125425 
Areal: 1,5 ha  
 
Allmän beskrivning: Hagen ligger i en södersluttning nedanför Sandviks pensionat, vid den västra 
stranden av Norra Bullaresjön. Området gränsar i norr till tomtmark, i söder till sjön och i övrigt till 
skogsmark. I hagen finns små mängder stenbunden mark och berg i dagen.  
 
Vegetation: Hagen domineras stort av vegetationstypen rödvengräshed med mycket örnbräken, 
ärenpris och knippfryle, men hyser även rödvenfriskäng. I hagen återfinns träd av björk, tall, lärk, 
al, ask, gullregn och gran samt buskar av en, björk och al. Dominerar gör björk respektive en, 
medan lövsly breder ut sig ner mot sjön.  
 
Flora: Svinrot, prästkrage, bockrot, revfibbla, blåsuga och slåttergubbe.  
 
Hävd: Hagen betas troligen och har röjts och gallrats. Hävden klassas som svag till måttlig.  
 
Ingrepp och påverkan: Hagens övre del visar en svag gödselpåverkan.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 3) och friluftslivet 
(FO 6).  
Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen; inom område nr. 50, klass 2.  
 
Värdeklass: 3 
 
 
Objekt nr  154 
Namn: Sögård; Naverstads sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 



 115 

Koordinater: 9B6b2A4J. 653245 / 125595 
Areal: 11 ha  
 
Allmän beskrivning: Området är mjukt kuperat med både stenbunden mark och berg i dagen och 
ligger längs västra sidan om en bäck norr om Sögård. Delar av området upptas av skogsmark och 
gammal jordbruksmark. Området gränsar i väster till skogsmark och i öster till jordbruksmark.  
 
Vegetation: Bäckravinen och skogsmarken hyser vegetationstyperna rödvengräshed och blåbär-
lingonrished, medan de flackare markerna täcks av rödvenfriskäng. Vid bäcken återfinns även 
mindre partier med tuvtåtelfuktäng. Hagen hyser träd av rönn, björk, gran, tall, sälg, al, oxel, asp 
och ek samt buskar av en, gran, rönn och tall. I hagens norra del dominerar tall och gran medan 
bäcken kantas av björk. Täckningsgraden uppgår till ungefär 25 procent.  
 
Flora: Svinrot, kattfot, revfibbla, darrgräs, bockrot, stagg, knägräs, ormrot, ängsviol, blåsuga och 
jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd: Hagen betas av får och är huuvudsakligen välhävdad.  
 
Ingrepp och påverkan: En tredjedel av hagen visar en svag till tydlig gödselpåverkan.  
 
Kulturhistoriska spår och lämningar: Stengärdesgårdar och grind.  
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 3) och friluftslivet 
(FO 6).  
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 6.  
 
Värdeklass: 2 
 
Huvudkriterier: Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig betesmark.  
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, storlek, geografisk representativitet, typrepresentativitet, 
nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet.   
 
 
 
Objekt nr  155 
Namn: Sögård; Naverstads sn 
Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark 
Koordinater: 9B6b2B1D. 653215 / 125635 
Areal: 1,3 ha  
 
Allmän beskrivning: Området ligger i en mjukt kuperad ravin på ömse sidor om Öretjärnsbäcken 
invid Sögård vid Norra Bullarens östra strand. Hagen gränsar i norr och söder till jordbruksmark 
och i övrigt till skogsmark.  
 
Vegetation: På sluttande ytor återfinns vegetationstypen rödvengräshed, medan övriga marker 
hyser rödvenfriskäng, högörtfuktäng, stagghed och blåtåtelfukthed. Alla är tämligen högvuxna. 
Hagen hyser träd av björk, al, tall, sälg och ek samt buskar av al, björk, vide, sälg, hassel, gran, tall, 
pors och en. Täckningsgraden uppgår till ungefär 50 procent.  
 



 116 

Flora: Svinrot, slåttergubbe, slåtterfibbla, stagg, bockrot, knägräs och jungfru Marie nycklar.  
 
Hävd: Området saknar hävd. 
 
Befintliga planer och skydd: Inom område av riksintresse för naturvården (NO 3) och friluftslivet 
(FO 6).  
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun; inom objekt nr. 6.  
 
Värdeklass: 3 
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BILAGA C. 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).  
 
Allium ursinum  ramslök 
Polygonum 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 reichenbachiana  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 D. 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.  
 
 
Sphagnum sp.   vitmossor 
 
Lycopodium complanatum  
 ssp. chamaecyparissus  cypresslummer 
Selaginella selaginoides   dvärglummer 
Equisetum fluviatile   sjöfräken 
Ophioglossum vulgatum   ormtunga 
Botrychium lunaria   låsbräken 
Pteridium aquilinum   örnbräken 
 
Pinus sylvestris   tall 
Larix decidua    lärkträd 
Picea abies gran 
Juniperus communis   en 
Taxus baccata   idegran 
Stratiotes aloides   vattenaloe 
Triglochin palustris   kärrsälting 
T. maritima havssälting 
 
Allium ursinum   ramslök 
A. vineale sandlök 
A. oleraceum backlök 
Polygonatum odoratum   getrams 
P. verticillatum   kransrams 
Convallaria majalis   liljekonvalj 
Maianthemum bifolium    ekorrbär 
 
Juncus effusus   veketåg 
J. conglomeratus   knapptåg 
J. filiformis trådtåg 
J. compressus   stubbtåg 
J. gerardi salttåg 
J. bufonius vägtåg 
Luzula campestris   knippfryle 
L. pilosa vårfryle 
 
Phragmites australis   bladvass 
Phalaris arundinacea   rörflen 
Anthoxanthum odoratum   vårbrodd 
Hierecloë odorata   myskgräs 
Phleum pratense   timotej 
P. arenarium sandtimotej 
Alopecurus geniculatus   kärrkavle 
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Agrostis stolonifera    krypven 
Ammophila arenaria   sandrör 
 
Holcus lanatus   luddtåtel 
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 
Cynosurus cristatus   kamäxing 
Poa annua    vitgröe 
P. pratensis    ängsgröe 
P. alpina    fjällgröe 
P. nemoralis    lundgröe 
Puccinellia sp.   saltgräs 
Glyceria fluitans   mannagräs 
 
Festuca ovina    fårsvingel 
F. rubra    rödsvingel 
F. pratensis    ängssvingel 
Nardus stricta   stagg 
Bromus hordeaceus   luddlosta 
Brachypodium pinnatum   backskafting 
Elymus repens   kvickrot 
Leymus arenarius   strandråg 
 
Typha sp.    kaveldun 
Scirpus sylvaticus   skogssäv 
S. maritimus    havssäv 
S. lacustris     säv 
S. tabernaemontani   blåsäv 
Blysmus rufus   rödsäv 
Eleocharis uniglumis   agnsäv 
Eriophorum gracile   kärrull 
E. vaginatum    tuvull 
 
Carex pulicaris   loppstarr 
C. maritima    bågstarr 
C. disticha     plattstarr 
C. arenaria    sandstarr 
C. leporina    harstarr 
C. echinata    stjärnstarr 
C. caryophyllea   vårstarr 
 
C. globularis    klotstarr 
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C. hirta     grusstarr 
C. riparia    jättestarr 
C. rostrata    flaskstarr 
C. oederi    ärtstarr 
C. hostiana    ängsstarr 
C. pallescens    blekstarr 
 
C. capillaris    hårstarr 
C. panicea    hirsstarr 
C. livida    vitstarr 
C. flacca    slankstarr 
C. paleacea    strandstarr 
C. vacillans    saltstarr 
C. nigra     hundstarr 
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 
P. sp.    poppel 
Salix pentandra   jolster 
S. lapponum    lappvide 
S. caprea    sälg 
S. repens     krypvide 
S. sp.    pil 
S. sp.     vide 
Myrica gale    pors 
Corylus avellana   hassel 
 
Betula nana    dvärgbjörk 
B. sp.    björk 
Alnus glutinosa   al 
Fagus sylvatica   bok 
Quercus sp.    ek 
Ulmus glabra    alm 
Humulus lupulus   humle 
Urtica dioica    brännässla 
 
Polygonum viviparum   ormrot 
P. aviculare    trampört 
Rumex acetocella   bergssyra 
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R. acetosa     ängssyra 
R. hydrolapathum   vattenskräppa 
R. crispus    krusskräppa 
Salicornia europaea   glasört 
S. dolichostachya   styv glasört 
 
Silene dioica    rödblära 
Lychnis viscaria   tjärblomster 
L. alpina    fjällnejlika 
Dianthus deltoides   backnejlika 
Sagina nodosa   knutnarv 
Spergularia marina   saltnarv 
S. media    havsnarv 
Nuphar lutea    gul näckros 
 
Ranunculus lingula   sjöranunkel 
R.  flammula    ältranunkel 
R. bulbosus    knölsmörblomma 
R. polyanthemos   backsmörblomma 
R. acris    smörblomma  
 
Hepatica nobilis   blåsippa 
Anemone ranunculoides   gulsippa 
A. nemorosa    vitsippa 
Pulsatilla pratensis   fältsippa 
P. vulgaris    backsippa 
Thalictrum simplex    backruta 
Caltha palustris   kabbleka 
Trollius europaeus   smörboll 
 
Berberis vulgaris   berberis 
Cardamine pratensis   ängsbräsma 
Sedum acre    gul fetknopp 
Saxifraga granulata   mandelblom 
Parnassia palustris   slåtterblomma 
Ribes sp.     vinbär 
 
Malus sp.     apel 
Sorbus intermedia   oxel 
S. aucuparia    rönn 
Crataegus sp.    hagtorn 
Cotoneaster integerrimus   oxbär 
Prunus spinosa   slån 
P. sp.     körsbär 
P. padus     hägg 
Agrimonia eupatoria    småborre 
Alchemilla sp.    daggkåpa 
  
Potentilla crantzii   vårfingerört 
P. tabernaemontani   småfingerört 
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P. erecta     blodrot 
P. anserina    gåsört 
Fragaria vesca   smutron 
F. viridis    backsmultron 
Geum rivale    humleblomster 
Rubus idaeus    hallon 
R. fruticosus coll.   björnbär 
Rosa rugosa    vresros 
R. sp.     nypon 
Filipendula ulmaria   älgört 
F. vulgaris    brudbröd 
 
Lathyrus linifolius   gökärt 
Vicia cracca    kråkvicker 
Astragalus glycyphyllos   sötvedel 
Lotus corniculatus   kärringtand 
Anthyllis vulneraria   getväppling 
Trifolium repens    vitklöver 
T. fragiferum    blåsklöver 
T. pratense    rödklöver 
Ononis arvensis    stallört 
Laburnum anagyroides   gullregn 
 
Oxalis acetocella   harsyra 
Geranium sanguineum    blodnäva 
G. sylvaticum   skogsnäva 
Linum catharticum   vildlin 
Euphorbia palustris    kärrtörel 
Polygala vulgaris   jungfrulin 
Acer platanoides   lönn 
Aesculus hippocastanum   hästkastanj 
Evonymus europaeus   benved 
Rhamnus catharticus   getapel 
Frangula alnus   brakved 
Tilia cordata     lind 
T. platyphyllos   bohuslind 
 
Hypericum sp.    johannesört 
Viola hirta    buskviol 
V. rechenbachiana   lundviol 
V. rupestris    sandviol 
V. canina    ängsviol 
V. canina ssp. montana   norrlandsviol 
V. tricolor    styvmorsviol 
Lythrum salicaria   fackelblomster 
Epilobium angustifolium   mjölkört 
Circaea lutetiana   stor häxört 
 
Hippuris vulgaris    hästsvans 
Hedera helix    murgröna 
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Anthriscus sylvestris   hundloka 
Angelica archangelica ssp. litoralis  strandkvanne 
Pimpinella saxifraga   bockrot 
Carum carvi    kummin 
Eryngium maritimum   martorn 
 
Monotropa hypophegea   kal tallört 
Vaccinium myrtillus   blåbär 
V. vitis-idaea    lingon 
V. uliginosum   odon 
Erica tetralix    klockljung 
Calluna vulgaris   ljung 
Empetrum nigrum   kråkbär 
Primula veris    gullviva 
Anagallis arvensis   rödmire 
 
Lysimachia vulgaris    videört 
L. thyrsiflora    topplösa 
Limonium vulgare   marrisp 
Armeria maritima   trift 
Syringa vulgaris   syren 
Fraxinus excelsior   ask 
 
Gentiana pneumonanthe   klockgentiana 
Gentianella amarella   ängsgentiana 
G. uliginosa    sumpgentiana 
G. campestris   fältgentiana 
G. baltica     kustgentiana  
Centaurium littorale   kustarun 
C. pulchellum   dvärgarun 
 
Galium verum   gulmåra 
G. saxatile     stenmåra 
G. trifidum     dvärgmåra 
Cuscuta epithymum   ljungsnärja 
 
Thymus serpyllum   backtimjan 
Ajuga pyramidalis   blåsuga 
Prunella vulgaris   brunört  
Galeopsis tetrahit   pipdån 
Euphrasia sp.    ögontröst 
Odontites litoralis   strandrödtoppa 
O. sp.     rödtoppa 
Melampyrum arvense   pukvete 
M. cristatum     korskovall 
Rhinanthus serotinus    höskallra 
R. minor     ängsskallra 
Pedicularis sylvatica   granspira 
 
Pinguicula vulgaris   tätört 



 124 

Plantago media   rödkämpe 
P. maritima    gulkämpe 
Sambucus sp.    fläder 
Viburnum opulus   olvon 
Lonicera caerulea   blåtry 
L.  periclymenum   vildkaprifol 
Symphoricarpus rivularis   snöbär 
Valeriana dioica   småvänderot 
Succisa pratensis    ängsvädd 
Jasione montana   monke 
Campanula patula   ängsklocka 
C. persicifolia   stor blåklocka 
C. rotundifolia    liten blåklocka 
 
Arctium lappa   stor kardborre 
Carlina vulgaris   spåtistel 
Cirsium vulgare    vägtistel 
C. palustre    kärrtistel 
C. helenioides   brudborste 
Serratula tinctoria   ängsskära 
Centaurea cyanus   blåklint 
Achillea millefolium   röllika 
Leucanthemum vulgare    prästkrage 
Artemisia absinthium    malört 
 
Arnica montana   slåttergubbe 
Antennaria dioica   kattfot 
Inula salicina    krissla 
Solidago virgaurea   gullris 
Scorzonera humilis   svinrot 
Taraxacum gr. Erythrosperma  sandmaskrosos 
T. gr. Palustria   strandmaskrosor 
T. gr. Vulgaria   ogräsmaskrosor 
Leontodon autumnalis   höstfibbla 
L. hispidus    sommarfibbla 
Hypochoeris maculata    slåtterfibbla 
Hieracium pilosella   gråfibbla 
H. auricula     revfibbla 
Crepis praemorsa   klasefibbla 
Lactuca muralis   skogssallat 
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