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FÖRORD 
 
Vårt bohuslänska landskap ger oss många upplevelser, med sin fantastiska variation och 
spännvidd från kargaste kust till djupaste skog. Överallt kan vi se spåren av de människor 
som levt här före oss. De har format vårt bohuslänska odlingslandskap med sitt eget och sina 
djurs arbete. Odlingslandskapet, med dess åkrar, ängar, hagar, bebyggelse, fornlämningar och 
landskapselement, berättar om vår historia och är viktigt för de växter och djur som är 
beroende av det skötta, hävdade landskapet. 
 
Föreliggande länsprogram för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 
utgör en samlad redovisning av natur- och kulturmiljövårdens bevarandeintressen i 
odlingslandskapet. Det utgör Länsstyrelsens långsiktiga program för bevarande av dessa 
värden. 
 
Länsstyrelsen har varit ansvarig för upprättandet av bevarandeprogrammet. Programmet har 
tagits fram av Naturcentrum AB, Stenungsund och Bohusläns museum, Uddevalla, på 
uppdrag av och i samråd med Länsstyrelsen där en arbetsgrupp tillsattes med representanter 
från dåvarande miljöenheten, kulturmiljöenheten och lantbruksenheten. 1 ett första skede 
drevs arbetet som ett projekt, där även representanter från dåvarande plan-enheten och 
regionalekonomiska enheten deltog. 
 
Ett första preliminärt bevarandeprogram sändes ut på bred remiss hösten 1991 till Statens 
Naturvårdsverk, Riksantikvarieämbetet, Statens Jordbruksverk, länets kommuner, olika 
myndigheter och ideella organisationer. Vid framtagandet av det slutliga 
bevarandeprogrammet har dessa remissvar beaktats. 
 
Bevarandeprogrammet har antagits av Länsstyrelsens styrelse. Arbetet inom Länsstyrelsen 
för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden skall följa de allmänna 
riktlinjer som anges i programmet. Programmet skall användas som ett viktigt underlag för 
tillämpning av lagstiftning och hänsynsregler, fysisk planering, fördelning av ekonomiska 
stödformer samt för information till brukare, markägare och allmänhet. 
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1. VÄRDEFULLA ODLINGSLANDSKAP I 
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN – Allmän del 
 
             
 
 
Inledning 
Det gamla, småskaliga och omsjungna odlingslandskapet, vårt viktigaste och käraste kulturarv, är på 
väg att försvinna! Det odlade, kulturskapade landskapet har dominerat vårt län åtminstone sedan 
järnåldern. Först dominerade ängar och betesmarker, sedan åkrar. Under andra världskriget hade 
länet mer åkermark än någonsin tidigare och därefter har andelen minskat något. Men den stora 
förändringen i odlingslandskapet är egentligen inte att andelen åkermark minskat. Den stora 
förändringen är istället att landskapets innehåll gått från mångformighet och småskalighet till 
ensidighet och storskalighet. I det äldre odlingslandskapet gav åkrar, ängar, hagar, utmarker, 
hägnader, bruksvägar, gårdsmiljöer, våtmarker, åkerholmar och andra naturtyper variation åt 
odlingsmarkerna. Landskapet där den smala, slingrande, gräsbevuxna körvägen löper fram intill 
stenmuren, där de gamla järnåldersgravarna syns tydligt på sin kulle och där rödbenan och tofsvipan 
fortfarande kan höras ljuda över fälten är starkt hotat.  
Detta landskap med sina mångtaliga livsmiljöer för djur och växter är oersättligt och ger 
betraktaren levande band till historien. När det försvinner, försvinner också en del av vårt 
kulturarv och därtill ett mycket stort antal djur och växter. Tre fjärdedelar av landets 400 
utrotningshotade växtarter påträffas i jordbrukslandskapet och en stor del av dem finns enbart 
i ängar, hagar och betesmarker. Det gamla odlingslandskapet där strukturer, byggnader, 
genuina brukningsformer och fornlämningar ger mångformighet har också mycket stora 
kulturhistoriska värden. I ett rationellt utnyttjat landskap har man ofta tagit bort de historiskt 
och biologiskt intressanta strukturerna genom att lägga igen diken, ta bort stengärdesgårdar 
och odlingsrösen eller dika ut dammar och våtmarker. 
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Men landskapet bevarar inte sig självt. Det brukade landskapet är resultatet av odlargenerationers 
mödor. Det är tack vare bönders arbete och vård som många djur och växter fortfarande finner 
livsrum i ett landskap, där historien ännu kan avläsas. 

Den viktigaste åtgärd som man kan göra för att främja bevarandet av odlingslandskapets natur- 
och kulturmiljövärden är att stimulera till fortsatta natur- och kulturvårdsinsatser från lantbrukarna. 
 
Länsstyrelserna fick 1990 i uppdrag att upprätta ett ”program för bevarande av odlingslandskapets 
natur- och kulturmiljövärden”. (I fortsättningen kallat Bevarandeprogrammet). 
 

 
Bevarandeprogrammet skall utgöra en samlad redovisning av natur- och kulturmiljövårdens 

bevarandeintressen i odlingslandskapet.  
 

 
Bevarandeprogrammet skall utgöra länsstyrelsens långsiktiga program för bevarande av dessa 
värden. Programmet skall revideras när så bedöms erforderligt. 
 
 
Projektet ”Ängs- och hagmarker” 
Som ett led i arbetet mot utarmningen av landskap, biotoper, flora och fauna startade Statens 
naturvårdsverk (SNV) 1985 projektet ”Ängs- och hagmarker” i syfte att inventera landets återstående 
naturliga fodermarker. I Göteborgs och Bohus län påbörjades kommunvisa inventeringar säsongen 
1987 och slutfördes 1990. 
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Inventeringen inriktade sig främst på: 
• välhävdade naturliga slåtter- och betesmarker 
• nyligen övergivna eller extensivt hävdade sådana marker med bibehållna biologiska 

kvaliteter 
• I viss mån ingår också kultiverad betesmark med värde för kulturhistoria, landskapsbild eller 

friluftsliv.  
 
Inventeringen är främst tänkt att tjäna som underlag för:  

• kommunal och statlig fysisk planering 
• 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 olika stödformer inom EU:s miljöersättningar. 
 
 
Ett bevarandeprogram för odlingslandskapet 
En naturlig fortsättning på arbetet med ”Ängs- och hagmark” är att knyta denna del av 
odlingslandskapet till ett bredare synsätt där odlingslandskapets alla kvaliteter tas med, allt från åker 
till äng och från flertusenåriga fornlämningar till sent uppförda byggnader. Denna fortsättning 
påbörjades under januari 1991 genom arbetet med ”Värdefulla odlingslandskap”, en inventering och 
sammanställning av befintlig kunskap inom länet med avseende på odlade landskap med 
kulturhistoriska eller naturvetenskapliga värden av nationell betydelse. Resultatet av detta arbete är 
föreliggande rapport, där mer än 200 värdefulla områden presenteras. 
 
 
Övergripande mål för bevarande av odlingslandskapets natur- och 
kulturmiljövärden 
Miljömålet i livsmedelspolitiken är att slå vakt om ett rikt och varierat odlingslandskap och att 
minimera jordbrukets miljöbelastning till följd av växtnäringsläckage och användning av 
bekämpningsmedel. Det är viktigt att odlingslandskapets natur- och kulturvärden bevaras. Ett rikt 
och varierat odlingslandskap är av central betydelse för flora och fauna och för att säkra den 
genetiska mångfalden. Jordbruket skall således beakta behovet av en god miljö och en långsiktig 
hushållning med naturresurserna (Prop 1989/90:146). 

Jordbruk skall även framdeles bedrivas i samtliga kulturlandskapsregioner. Värdefulla 
bebyggelsehistoriska lämningar och strukturer från olika tiders och regioners odlingssystem skall 
bibehållas. Olika bygder med sina skilda typer av markutnyttjande skall finnas representerade i hela 
landet. Banden bakåt, kontakten med och förståelsen för det historiska arvet får inte gå förlorade. 

Variationen i odlingslandskapet med dess olika markslag, naturtyper/biotoper samt 
vegetationstyper och arter skall bibehållas. Odlingsbygder som i ett riksperspektiv och i vissa fall i ett 
internationellt perspektiv framstår som särskilt värdefulla skall så långt möjligt bibehållas. Olika 
typer av slåtter- och betesmarker skall finnas representerade i hela landet. Det biotop- och artrika 
äldre odlingslandskapet liksom kvarvarande småbiotoper/restbiotoper i det rationellt skötta 
jordbrukslandskapet skall så långt möjligt bevaras. Florans och faunans mångfald och så långt möjligt 
utbredningsområden skall bibehållas (bygger på målformuleringen i Naturvårdsverkets 
Aktionsprogram för naturvård, Naturvård ’90, s 48). 

I Naturvårdsverkets strategi för säkerställandearbetet ”Naturvårdsplan för Sverige” anges som 
mål (skydd med stöd av naturvårdslagen) följande: Att säkerställa de värdefullaste delarna av 
odlingslandskapet med sina skilda typer av naturliga slåtter- och betesmarker och därmed förhindra 
att omistliga delar av vårt kulturarv går förlorade är en angelägen uppgift och ett nödvändigt led i 
arbetet att förhindra fortsatt utarmning av landskap, biotoper, flora och fauna. 
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Välbetade strandängar har blivit en allt ovanligare syn. Strandängsmiljö vid Kile leror, Orust. Foto: 
C-A Jansson. 
 
 

För kulturmiljövårdens del kan konstateras att fornlämningar i odlingslandskapet skyddas genom 
lagen om kulturminnen m.m. För kulturmiljövården är det en angelägen uppgift att också säkerställa 
odlingslandskapets övriga kulturhistoriska värden. Målet är således att säkerställa ett med hänsyn till 
de naturgeografiska och kulturhistoriska regionindelningarna representativt urval av olika typer av 
värdefulla odlingslandskap. 

I Naturvårdsverkets långsiktiga handlingsprogram för hotade arter anges följande beträffande 
målet för artskyddet: 
 

• Inom ramen för det övergripande målet att bevara den biologiska mångfalden, syftar arbetet 
med att skydda hotade arter till att alla i landet naturligt förekommande arter skall kunna 
fortleva i livskraftiga bestånd. Vad gäller prioriteringen inom artskyddsarbetet påpekas 
härvid bland annat att Sverige har ett särskilt ansvar för globalt hotade arter, i synnerhet 
arter för vilka svenska bestånd utgör en betydelsefull del av världspopulationen. Med 
livskraftiga bestånd avses att bestånden skall vara tillräckligt stora för att hålla risken för 
utdöende till följd av genetisk, demografisk eller miljömässig osäkerhet på en låg nivå. Med 
en hotad art avses en art vars långsiktiga överlevnad i livskraftiga bestånd inte är säkrad. 

 
• I artskyddsarbetet ingår att så långt möjligt bevara den genetiska variation som en art 

representerar. Således måste även bevarandet av geografiska underarter och åtskilda 
populationer beaktas. 

 
De kulturpolitiska målen anger att kulturmiljövården skall vårda minnen av hela samhällets historia. 
Arvet från bondesamhället skall liksom arvet från andra samhällsformer föras vidare och bevarandet 
inriktas på samlade miljöer vilka inkluderar såväl landskapet som monument- och objektvård. 
Kulturmiljövården skall alltså tillvarata de miljöer i odlingslandskapet som alltifrån äldsta tid och 
framåt visar historiska förlopp.  

Inom projektet ”Miljö i Väst – en regional Agenda 21” har regionala mål för bl.a. odlingslandskapet 
tagits fram och presenterats i publikationen ”Miljöfaktaboken”. 
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Syfte med bevarandeprogrammet – användningsområden 
Syftet med bevarandeprogrammet är att utgöra underlag för följande åtgärder: 
 

• Tillämpning av naturresurslagens (NRL´s) bestämmelser om ekologiskt särskilt känsliga 
områden (2 kap 3 § NRL), om områden av betydelse från allmän synpunkt på grund av dess 
naturvärden och kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet (2 kap 6 § 1 st. NRL), om 
områden av riksintresse för naturvården, riksintresse för kulturmiljövården och riksintresse 
för friluftslivet (2 kap 6 § 2 st. NRL) och om områden som med hänsyn till de samlade natur- 
och kulturvärdena i sin helhet är av riksintresse (3 kap NRL). Dessa bestämmelser anger att 
områdena ”skall” eller ”skall så långt möjligt” skyddas mot åtgärder som kan ”skada” eller 
”påtagligt skada” natur- och kulturvärden. Bestämmelserna skall tillämpas vid planläggning 
och tillståndsprövning enligt en rad andra lagar. 

 
• Fysisk planering på olika nivåer. Programmet bör samspela med den översiktliga fysiska 

planeringen i kommunerna. Det kan utgöra underlag för överväganden i den kommunala 
översiktsplaneringen. I översiktsplanen kan kommunen redovisa sin viljeinriktning 
beträffande bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturvärden och ange vilka hänsyn 
som skall tas till dessa intressen vid prövning av exploateringsföretag. Vidare kan redovisas 
vilka områden som har så starka bevarandeintressen att de bör säkerställas med stöd av 
naturvårdslagen(naturreservat, naturvårdsområden) eller omfattas av skötselavtal. 
Programmet kan på motsvarande sätt utgöra underlag för upprättande/revidering av 
regionala och kommunala naturvårdsplaner/-program och kulturmiljöprogram. 

 
• Översyn och eventuell revidering av Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets beslut 

angående områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv, där 
odlingslandskapet motiverar riksintresset. 

 
• Samordning av samhällets olika former av ekonomiska ersättningar och stödresurser till de 

för natur- och kulturmiljövården värdefullaste områdena där bevarandenyttan av insatserna 
bedöms bli störst. Exempel på sådana resurser är bl.a. EU:s miljöersättningar för jordbruket, 
anslaget Vård m.m. av kulturlandskap och fornlämningar, statliga medel för vård av 
naturreservat m.m., kommunala medel etc. Samordning av olika former av bidrag och 
ersättningar, såväl statliga som kommunala, måste ske för att få en effektiv, optimal och 
framsynt användning av insatta medel. 

 
• Tillämpning av bestämmelserna i skötsellagen om anmälningsplikt för nedläggning av 

jordbruksmark (4 § SkL). Programmet utgör underlag för bedömning av konsekvenserna 
från natur- och kulturmiljösynpunkt av nedläggning av jordbruksmark. 

 
• Säkerställande med stöd av NVL av de för natur- och kulturmiljövården värdefullaste delarna 

av odlingslandskapet. Programmet möjliggör en långsiktig och planmässig hantering av 
säkerställandearbetet. Det gäller bl.a. planering för nyttjande av statliga medel för 
markförvärv, intrångsersättning och vård, men programmet utgör också ett viktigt underlag 
för de kommuner som vill engagera sig i säkerställandearbetet. 

 
• Tillämpning av hänsynsreglerna i skötsellagen, skogsvårdslagen och naturvårdslagen liksom 

tillämpning av 18, 20 och 21 §§ naturvårdslagen. 
 
• Samordning mellan bevarandeintressena i odlingslandskapet och skogsplantering på nedlagd 

jordbruksmark. I samband med översiktlig skogsinventering (ÖSI) och annan skoglig 
inventering och planläggning avgränsas många marker där jordbruksdriften nyligen 
upphört eller där driften är så extensiv eller temporär till sin karaktär att 
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de trots viss hävd kan betraktas som skogsmark. Många av dessa igenväxande betes- och 
slåttermarker bildar ofta ramen runt den välhävdade odlingsmarken. Ett bevarande av 
enbart idag hävdad mark där igenväxningsmarkerna går förlorade genom en olycklig 
hantering skulle minska värdet av de bevarandeinsatser som utförs. I skogsvårdslagen finns 
ett reproduktionskrav på äldre nedlagd jordbruksmark och statligt stöd utgår till viss 
skogsplantering. En samordning av denna verksamhet med bevarandeprogrammet är därför 
viktig. 

 
• Information till markägare och allmänhet om odlingslandskapets bevarandevärden. 
 
 

Status 
Bevarandeprogrammet är inget i lag reglerat dokument, utan skall ses som en samlad redovisning av 
natur- och kulturmiljövårdens bevarandeintressen i odlingslandskapet. Programmet skall utgöra 
underlag för naturvårds- och kulturmiljövårdsarbetet i länet. Vid precisering av bevarandeintressena 
i programmet görs ingen avvägning gentemot andra markanvändningsintressen.  
 
 
Värdering av odlingslandskap 
Alla bedömningar av bevarandevärden i odlingslandskapet bör utgå från en helhetssyn. Det finns 
starka samband mellan bevarandet av den kulturbetingade floran och faunan, bevarandet av 
kulturhistoriska värden i landskapet och landskapets värden för upplevelser av olika slag. Alla dessa 
aspekter bör vägas in vid bedömningen. Största totala värde har oftast områden med en kombination 
av natur- och kulturmiljövärden av nationell klass. Därför bör insatserna koncentreras till bygder 
med ett mångformigt odlingslandskap. 
 

 
Ett värdefullt odlingslandskap är ett sådant där åker omväxlar med riklig förekomst  

av naturliga betesmarker och ängar kombinerat med många äldre  
odlingsspår och byggnader. 

 
 
De olika odlingslandskapen har värderats med avseende på sitt innehåll. För värderingen och 
avgränsningen av de olika landskapen har Naturvårdsverkets generella urvalskriterier använts. 
Kriterierna anges i tabellform för respektive område i bilaga 2. Kriterierna har också omformats till 
mer substantiella motiveringar vilka anges tillsammans med respektive odlingslandskap. De olika 
värdemotiven anges på s. 11 under rubriken ”Sammanfattande motiveringar för urval”. 
 
Naturvårdsverkets kriterier/värden har indelats med avseende på den betydelse de har ur olika 
intresseaspekter. 
 

• Biologiska/ekologiska kriterier som är utslagsgivande för bedömning av bevarandevärdet ur 
intresseaspekten naturvård. 

 
• Kulturhistoriska kriterier, som är utslagsgivande för bedömning och klassificering av 

bevarandevärdet ur intresseaspekten kulturmiljövård. 
 
• Friluftsliv, turism, levande landsbygd. Kriterierna i denna grupp är stödkriterier vid 

klassificering av bevarandevärdet. 
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Primära värden – kriterier för bedömning av naturvärdet (N) och värdet för 
kulturmiljövården (K) 
 
Representativitet 

• Området utgör en god representant för sin typ i den aktuella naturgeografiska regionen. 
Odlingsmarken har kvar de biologiska kvaliteter som varit vanliga och kännetecknande för 
regionen. Området ger identitet åt bygden. (N) 

 
• Området utgör en god representant för sin typ i den aktuella kulturlandskapsregionen och 

har således kvar kvaliteter som varit vanliga och kännetecknande för regionen. Området ger 
identitet åt bygden. (K) 

 
• Områdets bebyggelse och bebyggelsestruktur har en för regionens kulturlandskap väl 

bevarad, typisk karaktär. Representativiteten skall spegla områdets sociala och ekonomiska 
förhållanden såsom bondebygd, herrgårdsbygd, torp- eller fäbodtrakt etc. (K) 

 
Säregen, märklig beskaffenhet 

• Området är av säregen och märklig beskaffenhet och har särdrag som avviker från de för 
regionen typiska karaktärsdragen. (N/K) 

 
Artrikedom 

• Området hyser ett för regionen artrikt och livskraftigt hävdformat växt- och djurliv. (N) 
 

Mångformighet 
• Området är mångformigt, variationsrikt, mosaikartat, genom traditionellt hävdade 

odlingsmarker, med inslag av olika typer av opåverkade naturliga fodermarker och/eller 
innehåller ett stort antal småbiotoper/restbiotoper (åkerholmar, stenmurar, diken, vägrenar, 
våtmarker etc). (N/K) 

 
Kontinuitet 

• Området har agrarhistoriskt värde genom att det under lång tid använts som jordbruksmark 
med dels kontinuitet i hävden, dels fysiska lämningar och strukturer från skilda tider och 
funktioner såsom fornlämningar, äldre bebyggelse och lägen för bebyggelsen, 
hägnadssystem, brukningsvägar, åkerformer, dikessystem, etc. (K) 

 
Raritet 

• Området innehåller hotade naturtyper (i länet/landet sällsynta naturliga slåtter- och 
betesmarker). (N/K) 

 
• Området innehåller hotade biotoper, vegetationstyper och arter. (N) 
 
• Området innehåller hotade kulturlandskapselement, som äldre bebyggelse, hägnadssystem, 

gränser, brukningsvägar, åkerformer, dikessystem etc. (K) 
 

Storlek – täthet 
• Området är stort. I första hand är ytan av kontinuerligt hävdad naturlig slåtter- och betesmark 

av intresse. Ju större området är ur denna aspekt eller ju tätare många små objekt ligger i ett 
landskapsavsnitt desto värdefullare är det med hänsyn till arters överlevnad. (N/K) 

 
Helhet 

• Helheten är bevarad. Hela området (brukningsenheten, byn eller del av bygden) utgör en 
komplett jordbruksmiljö med välbevarad rumslig struktur utan större sentida exploateringar 
(kraftledningar, vägar, bebyggelse, täktverksamhet), skogsplantering (främst gran och tall) 
etc. Området karaktäriseras av kontinuitet i använd-
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ningen som jordbruksmark med åker, bete och/eller slåtter i obruten följd på naturliga 
fodermarker. Området är en god representant för sin typ (herrgårdsbygd, bondebygd, torp 
eller fäbod etc) med såväl bebyggelse som odlingsmark. Området har kvar de biologiska och 
kulturhistoriska kvaliteter som varit vanliga i bygden. (N/K) 

 
• Området hyser ett för regionen ålderdomligt jordbruk av museal karaktär med ett relativt 

oförändrat odlingssystem i form av småskalig åkermark, naturlig slåtter- och betesmark, 
eventuellt betad skog, bebyggelse, vägar etc. (N/K) 

 
Hävdens tillstånd 

• Nuvarande hävd har bedömts enligt följande: Välhävdat, svagt hävdat och hävd saknas. 
Bedömningen gäller i första hand åker, naturliga slåtter- och betesmarker, etc. (N/K) 

 
 

Sekundära värden – kriterier 
Områdets värde för friluftsliv, rekreation och turism bedöms här genom kriterierna tillgänglighet, 

skönhet och om området fungerar som studieobjekt. 
 

Tillgänglighet 
• Området är tillgängligt för besök; människor kan lätt nå området och vistas där. 
 
• Området ger besökaren värdefulla upplevelser t.ex. genom att det har stora skönhetsvärden 

och/eller kan fungera som studieobjekt (natur/kulturstudier) etc.  
 

Övrigt 
• Området nyttjas för t.ex. undersöknings- eller forskningsverksamhet. 

 
 
Olika typer av odlingslandskap med natur- och kulturmiljövärden eller värden för 
friluftslivet 
De olika odlingslandskapen kan indelas i olika typer och visar olika historiska förlopp eller har olika 
funktion allt efter vilka inslag som finns. I praktiken kan ett landskap ansluta sig till flera av de 
angivna typerna. Indelningen kan göras som följer: 
 
Landskap där olika faser av kolonisationsförloppet kan skönjas. 
Här kan man t.ex. se allt från betesområden anlagda under stenålderns megalitkulturer, 
centralbygder från järnåldern där en fastare markorganisation med ängsbruk kan anas, 
jordbruksexpansion med byar och inägor, medeltida eller sentida kolonisation av skogsbygden. 
 
Landskap med traditionella odlingssystem. 
Här karaktäriseras markanvändningen av åkerbruk och boskapsskötsel i en sammanhängande helhet. 
Markerna har hyst såväl inägor som utmarker och kvar finns odlingsrösen, stengärdesgårdar eller 
hägnadssystem vilka belyser olika tiders markanvändning och jordbruksteknik. 
 
Landskap som hyser regionala särarter av odlingssystemen. 
Dessa landskap har genom tiderna utvecklats efter de naturgivna förutsättningarna och hyser 
kulturellt särpräglade inslag. Områden med traditionellt placerad bebyggelse hör till denna kategori. 
 
Landskap med betydande biologiska/ekologiska värden. 
Dessa värden är särskilt betydande i landskap med en stor andel opåverkade slåtter- eller 
betesmarker. Dessa landskap hyser en för det gamla bondesamhället typisk/representativ växt- och 
djurvärld. Odlingslandskapet kan också innehålla våtmarker, väg- och åkerrenar, öppna diken, 
stenmurar, åkerholmar m.m. vilka utgör livsviktiga förutsättningar för en hel rad av växter och djur. 
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Odlingslandskap som uppvisar en mosaik av biotoper vilka ger en stor variationsrikedom och en 
betydande artrikedom som följd. 
 
Odlingslandskap som utgör genbanker. 
Här kan t.ex. finnas ett fåtal men mycket sällsynta arter knutna till odlingslandskapet. Arterna har 
mycket stor betydelse för den genetiska mångfalden. 
 
Landskap som på grund av betydande skönhetsvärden är betydelsefulla för friluftsliv, rekreation 
och turism. 
 
Odlingslandskap som genom lokala eller särpräglade inslag ger stark identitet åt landskapet och 
bygden i stort. 
 
Odlingslandskap som har en viktig funktion som kunskapsbank och studieobjekt för olika 
vetenskaper eller den lokalhistoriska forskningen. 
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2. VÄRDEFULLA ODLINGSLANDSKAP I 
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN – Metod 
 
             
 
 
Genomgång av befintligt underlagsmaterial 
Med utgångspunkt från följande underlagsmaterial gjordes ett preliminärt urval av områden som 
kunde tänkas vara av intresse. 
 

• Beskrivningar av riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv  
 
• Länsvisa naturvårdsplaner, regionala och kommunala kulturminnesvårdsprogram 
 
• Kommunala översiktsplaner  
 
• Bebyggelseinventeringar 
 
• Fornlämningsregistret 
 
• Regionala fornvårdsprogram  
 
• Ängs- och hagmarksinventeringen 
 
• Den topografiska och den ekonomiska kartan samt flygbilder 
 
• Olika specialinventeringar som publicerats av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 
 
• Övrig information från bl.a. LRF-kretsar, hembygdsföreningar, lokala kretsar av 

Naturskyddsföreningen, Bohusläns museum, Länsstyrelsen, kommuner och enskilda 
 
 
Fältkontroll 
De områden som efter en förberedande genomgång bedömts som intressanta har besiktigats i fält. 
Totalt har ca 300 områden besökts.  
 
 
Urval 
Bevarandeprogrammet behandlar odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län som är särskilt 
värdefulla ur naturvårds- eller kulturmiljösynpunkt. Detta innebär inte att områden som ej behandlas i 
programmet saknar sådana värden. Områden som ej finns med i programmet kan ha förbisetts eller 
inte bedömts vara så värdefulla att de bör redovisas i ett regionalt program. Urvalet har gjorts med 
länet som referensram.  

Områden som är tydligt påverkade av exploatering, plantering eller igenväxning har inte 
medtagits i redovisningen, ej heller områden vars värde inte nämnvärt skiljer sig från 
”vardagslandskapet” i länet. 

De utvalda områdena har bedömts hysa särskilda helhetsvärden, förutom de värden som är 
knutna till enskilda punktobjekt. I första hand har landskap valts ut som innehåller de värden som 
beskrivs nedan under rubriken ”Klassificering av natur- och kulturvärden”. Samtliga ängs- och 
hagmarksobjekt redovisas på karta och i tabellform. För information om ängs- och 
hagmarksobjektens geografiska utbredning hänvisas till ängs- och hagmarksinventeringen för 
respektive kommun. 
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Avgränsning 
Avgränsningen av områden har gjorts dels med utgångspunkt från fältbesöket, dels med hjälp av 
topografiska kartan i skala 1:50 000 och i vissa fall med hjälp av flygbilder. Avgränsningen har av 
praktiska skäl oftast gjorts med utgångspunkt från naturliga linjer i landskapet, t.ex. gränsen mellan 
öppen mark och skog, avskärande vägar och vattendrag eller dylikt. Detta innebär att gränserna inte 
med nödvändighet motsvarar odlingshistoriska skiljelinjer. 
Det bör i sammanhanget påpekas att avgränsning av områden på en karta alltid är något som innebär 
stora svårigheter. En avgränsning är en form av generalisering, en förenkling av verkligheten och ger 
lätt en falsk bild av att området är homogent med höga värden innanför gränsen och lägre utanför. Så 
är nästan aldrig fallet. Alla områden består av både mer och mindre värdefulla delar. 

Vid avgränsningen av områden i denna rapport har målsättningen alltid varit att ta med hela 
gården, byn eller den samlade odlingsbygden. En annan målsättning har varit att samtliga 
presenterade landskap skall hysa stora natur- och kulturvärden som är beroende av fortsatt hävd. En 
alltför snäv avgränsning av ett område kan alltid kritiseras för att den inte tar hänsyn till helheten. 
Stora områden med vida avgränsningar riskerar å andra sidan att bli ”urvattnade”.  

Det bör påpekas att i samband med det konkreta arbetet med att genomföra olika åtgärder från 
samhällets sida för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i dessa områden erfordras fördjupad 
genomgång av områdets gränser samt ytterligare precisering av värdena inom berörda fastigheter. 
Det kan ske i samband med att man upprättar förslag till bildande av naturreservat, 
naturvårdsområde, vid upprättande av avtalsunderlag, inför förhandling om stödformer inom EU:s 
miljöersättningar eller om ersättning ur anslaget ”Vård m.m. av kulturlandskap och fornlämningar” 
(se nedan). 
 
 
Klassificering av natur- och kulturvärden 
Klassificering av bevarandevärdet inom särskilt utvalda områden har gjorts med länet som 
referensområde. Områdenas ingående natur- respektive kulturmiljövärden har särredovisats. 
Områdena har klassificerats i de för naturvården traditionella klasserna med hänsyn till deras 
bevarandevärden: 

 
N1 – högsta bevarandevärde 
N2 – mycket högt bevarandevärde 
N3 – högt bevarandevärde 
 

Naturvärdet har bedömts med utgångspunkt från samtliga ingående hävdberoende arter, naturtyper 
och biotoper. Koncentrationen av naturvärden tillmäts också betydelse så att t.ex. stora områden med 
ett fåtal höga naturvärden klassas lägre än små områden med hög koncentration av värden. 

 
För kulturmiljövårdens del anges två klasser: 

 
K1 – största betydelse ur bevarandesynpunkt 
K2 – stor betydelse ur bevarandesynpunkt 
 

Kulturmiljövärdet har bedömts med utgångspunkt från odlingslandskapets totala innehåll av åkrar, 
betesmarker, odlingsspår, bebyggelse, fornlämningar, ägogränser och andra fysiska lämningar i 
landskapet.  

I många fall är det svårt att urskilja vad som är naturvärde respektive kulturmiljövärde eftersom 
dessa oftast går in i varandra.  

Endast värden som är knutna till eller beroende av fortsatt jordbruksdrift har tillmätts stort värde. 
Detta innebär t.ex. att ett odlingslandskap med en förekomst av en sällsynt art, en värdefull lövskog, 
byggnad eller fornlämningsmiljö mycket väl kan ges klass 3 även om det enskilda området i ett annat 
sammanhang givits värderingen klass 1. 
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Att klassificera och motivera valet av ett område med hjälp av en enda siffra blir alltid en grov 
förenkling. De olika odlingslandskap som valts att representera länet har därför närmare beskrivits 
med hjälp av de sammanfattande motiveringar som anges nedan. 
 
Sammanfattande motiveringar för urval 
 
Motiv som syftar till att beskriva värden knutna till helheten i odlingslandskapet 

• Mycket ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. (Lieslåtter, 
utmarksbete, hästar i jordbruket m.m.). 

• Område med aktiv lövtäkt av betydande omfattning. 
• Karaktäristiskt och välbevarat skifteslandskap. (Bebyggelse och hägnader är välbevarade 

alltsedan laga skifte). 
• Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. (Stor andel hag- och ängsmark i 

förhållande till åker. Stengärdesgårdar, brukningsvägar, vårdträd m.m.) 
• Välbevarat herrgårdslandskap. 
• Småskaligt odlingslandskap. 
 

Motiv som syftar till att beskriva värden knutna till olika naturtyper i odlingslandskapet 
• Rikt inslag av slåtterängar. 
• Betad skog med stark karaktär av utmark. 
• Betade strand- eller fuktängar med stor betydelse för fågellivet. 
• Mycket biotoprikt odlingslandskap. 
• Rikligt med naturliga fodermarker (ogödslade slåtter- och betesmarker). 
• Viktig rastplats för flyttfågel. 
• Odlingslandskap med rikt inslag av betespräglade lövskogar. 
• Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar och andra odlingshinder. 
• Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. 
 

Motiv som syftar till att beskriva värden knutna till olika kulturhistoriska spår i 
odlingslandskapet 

• Odlingslandskap där markanvändning och odlingsspår synnerligen väl belyser jordbrukets 
historiska utveckling från förhistorisk tid till nutid. 

• Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. 
• Synnerligen väl bevarade stenmurar eller stenmurssystem. 
• Lång agrarhistorisk kontinuitet. 
• Rik förekomst av hamlade träd. 
• Rikligt med små, smala och brukade åkermarker. 
 

Motiv som syftar till att beskriva värden knutna till det biologiska innehållet i odlingslandskapet 
• Mycket artrik fauna eller flora knuten till det odlade landskapet. 
• Mycket gamla och grova lövträd. 
• Mycket rikt fågelliv beroende av fortsatt hävd. 
• Förekomst av hotade arter, vegetationstyper eller naturtyper. 
 
Motiv som syftar till att beskriva värden knutna till fornlämningar i odlingslandskapet 
• Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 
• Välbevarade fornlämningar eller fornåkrar i öppet exponerat läge. 
 

Motiv som syftar till att beskriva värden knutna till jordbruksbebyggelse 
• Välbevarad äldre bebyggelsemiljö med anknytning till jordbruket. 
• Välbevarad by av oskiftad karaktär. 
 

Motiv som syftar till att beskriva värden knutna till friluftsliv och landskapsbild som är beroende 
av fortsatt odling 

• Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. 
• Stor betydelse för friluftsliv och turism. 
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• Stor betydelse för närrekreation. 
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Motiv som syftar till att beskriva värden knutna till geologi och landformer som framhävs genom 
fortsatt odling 

• Genom bete väl exponerat och vackert ravinsystem. 
• Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska eller 

naturgeografiska former. 
 

Övrigt 
• Märklig eller säregen beskaffenhet. 
• Området har vetenskapligt intresse (ex. som referensområde i forskningssammanhang). 

 
 
Stengärdesgård vid Tunneholmskilen på Lindö. Foto: Thomas Carlén. 
 
 
Beskrivning av värdefulla odlingslandskap  
Samtliga områden beskrivs i löpande text. De områden som berör flera kommuner beskrivs i de flesta 
fall endast under en kommun, men har då en hänvisning i övriga kommuner. 
 
Områdesnummer: Områdena numreras med en kombination av kommunnummer och löpnummer. 
Beskrivning: Löpande text med beskrivning av områdenas topografi, natur och historia. 
Bedömning: N-klass och K-klass. 
Sammanfattande värde: Under denna rubrik anges de motiv som varit utslagsgivande vid urval och 
klassificering av området. 
Areal: Avser areal odlingsmark. Andelen skog, sjö, tät bebyggelse och vägar m.m. inom området har 
uppskattats, och områdets totala areal har sedan reducerats i motsvarande grad. 
Naturlig fodermark: Avser arealen naturlig betes- och slåttermark enligt länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering.  
Naturreservat: Arealen naturreservat inom respektive odlingslandskap. 
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Planer och förordnanden: Här anges om någon form av juridiskt skydd gäller för hela eller delar av 
området. Följande har angivits: byggnadsminne, landskapsskydd, naturminne, naturreservat, 
naturvårdsområde, riksintresse för kulturmiljövården, iksintresse för friluftslivet och riksintresse för 
naturvården. Dessutom anges om området berörs av regionala eller kommunala natur- eller 
kulturvårdsprogram. 
Referenser: Se även litteraturlista. 
 
 
Resultat från ängs- och hagmarksinventeringen 
Samtliga områden som ingår i länets ängs- och hagmarksinventering redovisas kortfattat i bilaga 3 
med objektsnamn, objektsnummer enligt ängs- och hagmarksinventeringen, klass, naturtyper och 
arealer. 
Länsstyrelsen har genomfört inventeringen enligt den metod Naturvårdsverket anvisat i sin handbok 
”Inventering av ängs- och hagmarker”. I denna inventering har urvalet och bedömningen av objekt 
skett enligt särskilt angivna kriterier. Objekten har klassificerats med hänsyn till bevarandevärdet i 
tre klasser: 
 

klass I – högsta värde 
klass II – mycket högt värde 
klass III – högt värde 

 
Observera att de enskilda ängar och hagar som ingår i de beskrivna landskapen inte nödvändigtvis 
behöver ha högre värde än de ängs- och hagmarker som ligger utanför beskrivna landskap. 
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3. DET BOHUSLÄNSKA ODLINGSLANDSKAPET 
FRÅN ISTID TILL NUTID  
 
             
 
 
 
Landskap vid Toftenäs, Tjörn. Foto: C-A Jansson. 
 
 
Ormbunken rister sin ringlande topp, Höstrågen böljar och vårsådden gror, 
slår opp sina gröna små vingar, det doftar från blommande vallar. 
Lillkalven kesar och dansar galopp Ekarna slöjas med ljusgröna flor 
i hagen där lärksången klingar. och frömjöl från granar och tallar 
Gökarna gala, sprides med vinden, 
ärla och svala Innanför grinden 
jaga sin föda i flygande fläng, prunka syrener i lila och vitt, 
Fruktträden blomma, solen den skiner, 
fåren de fromma, höns och kaniner 
beta bland bergen på sälta och äng, skingras när unghästen kommer i skritt, 
solvärmen dallrar kring holmar och skär  Kom snart, min vän, du som håller mig kär 
Sommar'n är här Sommar'n är här! 
 
 Evert Taube 
 
 
I den sommarljuva ”Vals på Ängön” ger Evert Taube en bild av det traditionella bohuslänska 
kulturlandskapet – ett landskap där natur och kultur sammanvävts i ett väl fungerande och sedan 
långa tider beprövat system. Men samtidigt som det är ett ekologiskt fungerande system med stor 
artrikedom och skönhet, är det ett system som har mänskligt arbete med långsiktig planering som sin 
absoluta förutsättning. Så länge människan har funnits har hon påverkat naturen. Mer eller mindre 
tydligt har hon omskapat sin omgivning för att på bästa sätt kunna locka av naturen dess håvor. I 
norr och söder, i öster och väster har människan 
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skapat mycket olika kulturlandskap utifrån olika förutsättningar. Man kan inte ange något 
gemensamt ”svenskt” kulturlandskap. Variationerna är alltför stora och till och med inom vårt eget 
län finner vi olika metoder för att bruka marken, olikartad vegetation, stora skillnader i djurlivet och 
särpräglade kulturspår i olika delar. Naturlandskapet i Bohuslän har sin särskilda ton där närheten 
till det ständigt skiftande havet med sin rika övärld längs kusten, strandängarna, de djupt inskurna 
fjordarna, de tunga, massiva bergen, som reser sig rakt upp ur lerslätterna ger stark karaktär. Här 
finns en oupphörlig variation i landskapet, en variation som gett speciella förutsättningar för 
livsformer och bebyggelse. 

I vid mening brukar man definiera kulturlandskapet som det av människan påverkade landskapet. 
En sådan tolkning rymmer förutom odlingslandskapet med sina ängar, hagar, åkrar och betesmarker 
också fornlämningar, vägar, bebyggelse, ja alla spår av mänsklig verksamhet. Hur gammalt är då 
kulturlandskapet i Bohuslän, och hur har det sett ut under olika tider? 
 
 
En arktisk, öppen och vegetationsfattig miljö. Kanske såg vår västkustnatur ut så här för 12 000 år 
sedan när isen nyligen dragit sig tillbaka. Fjällmassiven norr om Torne Träsk. 
Foto: Jonas Stenström. 
 
 
Landet stiger upp ur havet 
Vår moderna bohuslänska historia kan anses börja i samband med att den sista stora istiden led mot 
sitt slut. Den jättelika iskalotten som under sin kulmen täckte i stort sett hela Nordeuropa, från 
Alperna i söder till Ishavet i norr, hade på grund av ett allt varmare klimat börjat smälta bort för 
ca 15 000 år sedan. Några tusen år senare såg den bohuslänska kusten dagens ljus för första gången 
på mycket, mycket länge. 

För 12 500 år sedan låg isfronten ungefär vid vår nuvarande kustlinje. Den jättelika ismassan hade 
pressat landet ner i havet, vilket tillsammans med de enorma vattenmassorna från den bortsmältande 
isen gav ett mycket högre vattenstånd än idag. Man räknar med att den s.k. ”högsta kustlinjen”, dvs. 
det högsta kända vattenståndet efter sista istiden, låg ca 100 meter över havets nuvarande nivå i 
Göteborgsområdet, 120 meter högre på Orust, 150-160 meter i mellersta Bohuslän och 170 i norra 
Bohuslän. Landskapet såg med andra ord helt annorlunda ut än idag och själva kustprofilen var 
förskjuten långt inåt landet. Djupa fjordar 
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karaktäriserade det dåvarande skärgårdslandskapet och flera sund förband österhavet med 
västerhavet. 

Tydliga lämningar från denna kalla och ursprungliga tid för det svenska naturlandskapet kan ses i 
terrängen genom ursvallade blockmassor, skalgrusbankar långt inne i landet och ett stort antal fynd 
av arktiska havsorganismer, vilka alla vittnar om ett stort kallt hav helt olikt dagens. Valfynd finns 
från många delar av regionen som t.ex. från Svenshögen, Uddevalla, Hisingen och Guldheden. Det 
äldsta av dessa fynd har daterats till 10 440 f.Kr. och det yngsta till 7710 f.Kr. 

Man skulle kunna tänka sig att det framsmältande landskapet med dess landformer, djurliv och 
växtlighet såg ut som det man idag kan se vid den norska ishavskusten, på Spetsbergen eller på 
Grönland. Den stora skillnaden var antagligen att djurlivet var ännu rikare och mångformigare än 
vad det är nuförtiden. Rationellt utövad jakt och ett mycket intensivare fiske har ju förändrat 
förutsättningarna radikalt, särskilt under de senaste seklerna. Men åter till det framsmältande Sverige 
för 12 000 år sedan. Valrossar, storsäl, vikaresäl, grönlandssäl, isbjörnar, späckhuggare, stora valar, 
myskoxar och vildren var typiska inslag i det dåtida djurlivet. Att renen var mycket vanlig i Sverige 
vid den här tiden visar de många fynden av ren i Skåne och Danmark. Fågellivet var arktiskt till sin 
sammansättning och troligen mycket individrikt. Grisslor, måsar och den märkliga garfågeln fanns 
då utmed den svenska västkusten. Garfågeln är numera utdöd och det sista exemplaret dödades på 
Island under 1800-talet. 

Så här såg den natur ut som mötte de första jägarfolken. Troligen var de första besökarna samtida 
med de allra sista svenska isbjörnarna och kanske också med de sista mammutarna. Från Kuseröd i 
Uddevalla finns isbjörnslämningar som daterats till 8330 respektive 8140 f.Kr. 
 
 
Tundraklimat och tundravegetation 
Allteftersom den stora inlandsisen smälte bort började landet att beklädas av en tundraliknande 
vegetation. Små, lågväxta risartade buskar som dvärgbjörk och olika videarter dominerade jämte gräs 
och småörter. Klimatet var naturligtvis fortfarande kärvt och ogästvänligt och vattennivån var 
mycket högre än dagens, i Göteborgsområdet ca 55 meter högre för 12 000 år sedan. Ungefär 10 000 
f.Kr. inträdde en tid av förbättrat klimat som av geologer kallas allerödtid, uppkallad efter en fyndort 
i Danmark. Under allerödtiden vandrar ett stort antal växter in, men den mest välkända invandraren 
från denna tid är björken. Allerödtidens klimatförbättring pågick i ca 1000 år med enbart mindre 
avbrott för kallare perioder. Ca 9000 f.Kr. försämrades återigen klimatet och isranden stod stilla eller 
ryckte framåt under närmare 1000 år. En högarktisk växtlighet kom återigen att dominera och tiden 
har kommit att kallas yngre dryas efter fjällsippan– Dryas octopetala. Fjällsippan jämte ett antal andra 
arter har, när klimatet förbättrats och blivit mildare, vandrat norrut. Idag påträffas de nästan enbart 
på högfjället. Några i sammanhanget mycket intressanta undantag från denna regel finns emellertid. 
Fjällsippan påträffas till exempel på andra sidan Oslofjorden, vid Langesundstangen, ända nere vid 
havet där den växer i en betad, öppen och hällmarksdominerad strandmiljö. Kanske har arten 
överlevt klimatförändringarna genom att betande djur, vind och ett kärvt lokalklimat hållit markerna 
öppna ända sedan istiden. De kanske mest framträdande exemplen från vårt län på växter som 
egentligen hör hemma i det solöppna och av vind och snödrev pinade tundraklimatet ovanför 
trädgränsen är rosenroten, fjällkåpan och fjällnejlikan En zoologisk motsvarighet är viveln 
Otiorhynchus arcticus som bl.a. finns på Rörö. Rosenroten och fjällnejlikan förekommer sparsamt på 
klipphällar i området kring Marstrand och på södra Tjörn medan fjällkåpan har en något vidare 
utbredning i länet. Fjällkåpan växer ofta i välbetade ängsmarker och förefaller att vara gynnad av 
djurbete. 
 
 
Varmare och torrare – ett kontinentalt klimat 
Tundratiden följs av den långa s.k. boreala tiden som sträcker sig ända fram till den postglaciala 
värmetiden. Tiden kännetecknas av stora svängningar mellan kallt och varmt klimat. 8000 f.Kr. 
förbättras återigen klimatet och glesa stäppskogar med björk, asp och i viss mån tall utvecklas. De 
flesta växter som vandrar in kommer från varmare och mer sydliga breddgrader och så småningom 
etablerar sig solälskande arter som tall och hassel i 
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Sydsverige. Vidsträckta tall-hasselskogar utgjorde en dominerande naturtyp som täckte i stort sett 
hela sydvästra Sverige ca 7000 f.Kr. och klimatet liknade i mångt och mycket det som idag finns på 
Gotland, dvs. ett klimat med höga sommartemperaturer och kalla torra vintrar. Östersjön hade vid 
denna tid en avsevärt större omfattning än idag och utgjorde den s.k. Ancylussjön. Vid denna för 
växter och djur gynnsamma tid, ibland kallad ancylustiden, vandrade uroxar omkring i skogarna och 
kanske kunde deras bete bibehålla öppna gläntor i den allt mer tilltagande skogsmarken. 

Fynd av uroxe finns från tiden ca 7000 f.Kr. från Mölndal och ca 2000 f.Kr. från St. Förö i Önnered. 
Visenten som var ett annat stort, betande djur finns emellertid inte noterat från västkusten, utan 
enbart från Östergötland och Skåne. Den fortgående landhöjningen medförde att nytt land bildades 
och att de nordiska strandkonturerna hela tiden förändrades. Under ancylustiden avsnördes t.ex. 
Hästefjordsområdet i Dalsland från havet. Vänern fanns ännu inte utan var en del av den stora 
Ancylussjön. Under hela den boreala perioden var emellertid årsmedeltemperaturen relativt låg och 
inte förrän ca 6300 f.Kr. blev klimatet varmare. Detta gav en liten försmak av vad som komma skulle, 
nämligen den s.k. atlantiska högvärmetiden. I samband med att värmetiden inleddes ökade också 
nederbördsmängderna.  

Fram till ca 6500-7000 f.Kr. fanns en landförbindelse mellan Sverige och kontinenten över Stora 
Bält, men i och med den fortgående landsänkningen i södra Sverige bröts denna landbrygga och 
invandringen av fyrfotadjur upphörde för en lång tid framåt. Kanske var rådjuret det sista stora djur 
som hann över på egna ben. När vattnet bröt igenom sunden mellan Sverige, Danmark och 
kontinenten uppstod de s.k. ”danska sunden”. Ancylussjön tappades på vatten genom dessa sund 
och övergick så småningom i det något mindre Litorinahavet. Klimatet förändrades mycket kraftigt 
under de påföljande 500 åren.  

 
 

En varm och fuktig tid då landet täcks av gröna lövskogar 
Vid inledningen till 5000-talet f.Kr. märktes en markant ökning av såväl nederbörd som luftfuktighet 
vilket blev inledningen till den ”atlantiska högvärmetiden”. Insjöarna steg över sina bräddar och 
stora vattenmassor frigjordes, en intensiv försumpning med mossebildning inleddes och i norr smälte 
de sista fragmenten av inlandsisen bort. Ungefär 4500 f.Kr. kulmi- 
 
 
Vildsvin – en vanlig syn i de lövrika västkustskogarna under den atlantiska värmetiden. Foto: Jonas 
Stenström. 
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nerar ”högvärmetiden”. Långt upp i högfjällen fanns värmeälskande ädellövskogar och det här 
varma och nästan tropiska klimatet varade i nästan 2000 år fram till ca 3000 f.Kr. 

Den inledande delen av värmeperioden hade ett klimat som kan jämföras med det som 
Sydfrankrike har idag. Stora urskogar bredde ut sig och gav goda livsbetingelser för jaktvilt, men 
framför allt ett överflöd av ätliga växter. Under högvärmetiden vandrade ädellövträd som alm och 
lind in liksom ek och något senare kom ädellövträden lönn och ask. En frodig, fuktig och tät urskog 
av lövträd klädde utan avbrott dalbottnarna medan bergkullar, åsar och liknande täcktes av ek med 
inslag av tall. Genom att studera bevarade pollen från dessa tider i mossar och sjösediment kan vi 
sluta oss till hur artsammansättningen i dessa skogar såg ut. Genom att vi känner till de ädla 
lövträdens och hasselns trivseltemperaturer kan vi sluta oss till att medeltemperaturen låg 2 – 3 
grader högre än idag. Myrar med ag, sumpiga alkärr, täta hasselskogar och videsnår förekom rikligt. 
Skogarna var i regel mycket mer sumpiga än dagens motsvarigheter. Murkna trädstammar, rotvältor, 
torrträd och olikåldriga träd gav karaktär åt denna innehållsrika och sagolika skog där vildsvinen 
bökade bland rötter och mylla. Inne i den mörka lövurskogen fanns så exotiska djur som 
kärrsköldpaddor och uroxar. Visenter, som tidigare fanns spridda i Sverige, dog ut före 
högvärmetiden. Vattendragen dämdes upp av jättelika bäverdammar och i träden fanns kolonier med 
hägrar och svarta storkar. Dåtidens skogar förtjänade verkligen att benämnas skogar och deras 
biologiska mångfald saknar motstycke i dagens svenska natur. När tiden inleds förekommer ren, men 
den försvinner och ersätts med kronhjort, som kanske var det vanligaste stora däggdjuret under 
denna tid. Det finns åtskilligt fler fynd av kronhjort än av älg och rådjur från denna tid. 

Den vidsträckta lövurskogen är sedan länge borta från vårt landskap. Här och var finns dock 
fragment eller enstaka träd kvar, som kan ge ett intryck av den gamla sedan länge försvunna 
”högvärmeskogen”. Bohuslinden, måhända landets sällsyntaste växt, som växer på Sydkoster och på 
Norra Öddö är kanske en gammal värmetidsrelikt. En promenad i Näverkärrskogen, på Härnäset i 
mellersta Bohuslän, kan ge en liten fläkt av atlantisk högvärmetid.  
 
 

Stenåldern 
 
De första människorna jagade, fiskade och samlade – jägarstenåldern 
Ren och klar luft, kallt och klart vatten att dricka och gott om fisk och villebråd att jaga. Ett helt och 
hållet orört naturlandskap. Sådan var den natur som mötte de första människorna i våra trakter 
ca 9000 f.Kr. Stenåldersjägarnas tillvaro var rörlig, de hade få ägodelar och kunde lätt flytta mellan 
olika platser, där tillgången på föda var som störst och mest lättåtkomlig under årets olika säsonger. 
Enda tamdjuret var hunden. Enligt beräkningar som gjorts levde de i grupper om 30-100 personer, 
som rörde sig inom cirka 250-1000 kvadratkilometer stora ”hemområden”. Med så litet folk på så 
stora arealer blev naturligtvis deras ingrepp i naturen helt marginella. De tog vad de behövde av 
jaktbyte och ätliga örter och rötter, men inte mer. Man jagade sjöfågel och olika däggdjur och fångade 
fisk, musslor och ostron. De enda spår de lämnat efter sig är redskapen av flinta och annan sten, flisor 
efter tillslagningen och i enstaka fall spår efter härdar och hyddbottnar. Där man finner en större 
mängd tillslagen flinta i jorden kan man förutsätta att det rör sig om en stenåldersboplats, eller en 
arbetsplats för redskapstillverkning. Man kan notera att det ofta finns gemensamma nämnare för 
sådana platser. I Bohuslän var den vanliga gipen mellan skyddande berg och omgivande slätt ett 
typiskt läge för en stenåldersboplats. 

Bohuslän erbjöd ovanligt gynnsamma levnadsvillkor för stenålderns människor. Växlingen mellan 
ytterskärgård, innerskärgård och inland gav olika ekologiska nischer, kustklimatet var jämförelsevis 
milt, och det fanns gott om skyddade boplatslägen. Det är lätt att förstå varför just Bohuslän har det 
största antalet stenåldersboplatser i Sverige. 
 
 
Bondestenåldern – människan börjar att använda marken för odling och bete – ett 
primitivt jordbruk tar form 
Klimatet började under bondestenåldern återigen att få en mer kontinental prägel med strängare 
vinterkyla och nederbörd vintertid i form av snö som låg kvar länge. Möjligen var 
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sommartemperaturerna högre under denna tid än under den atlantiska högvärmetiden men 
vintrarna var kallare och klimatet betydligt torrare. Ca 2000 f.Kr. steg grundvattenytan och 
avdunstningen sjönk varför en omfattande försumpning av terrängsvackor inleddes. 

För omkring 6000 år sedan kom så det första fröet till skapandet av ett jordbrukslandskap. Då 
började människan, om än i mycket blygsam skala, att tämja naturen, dels genom att hålla betesdjur, 
dels genom sädesodling. Pollenanalys visar vidare att små ytor kring boplatser i vår del av Sverige 
röjts fram för bete och små odlingar. Områden med mycket pollen från svartkämpar tyder på 
lågväxande gräs, typiskt för betesmarker. Stora koncentrationer av pollen från groblad  har tolkats 
som ett tecken på att större odlings- och bebyggelseytor fanns. Man har också funnit förbrända 
sädeskorn av korn och två sorters primitivt vete (enkorn och emmer). 

Bönderna under den yngre stenåldern förefaller framför allt ha varit boskapsskötare och under 
denna tid bildades ”grässvålar” med ett tätt och frodigt ört- och gräsrikt fältskikt, genom mulens 
betande och klövarnas trampande. Bland bevarade djurben från denna tid har man kunnat urskilja 
tamdjur, framför allt oxe, men också får och svin. De första tamdjuren var troligen svin och 
nötkreatur, får och getter. Dåtidens kor och grisar skilde sig avsevärt från våra dagars högmjölkande 
låglandsraser och strömlinjeformade fläskkotlettproducenter. 

 
 
Hagadösen på Orust. Foto: C. A. Lindvall 1906. 

 
 
Träskfolket i Alvastra (ca 2200 f.Kr.) odlade 6-radigt korn med blomfjäll, vilket liknar den typ som 

faktiskt fortfarande odlas i Norrland. Dessutom påträffas i lämningar från denna tid frön och pollen 
från olika åkerogräs bl.a. svinmålla, åkerbinda, etternässla krusskräppa och åkersyska. Svinmålla kan 
eventuellt ha använts till mat/gröt. Man kan i pollenanalyser se att vissa trädslag minskade vilket 
kan betyda att landskapet bitvis hölls öppet genom bete och röjningar. På Orust har påträffats 
sädespollen i av människan röjda ytor från 3500 f.Kr. 

Vi vet egentligen väldigt litet om människorna och naturen under denna tid, men kvar i landskapet 
står deras mäktiga gravbyggnader som monument över den tidigaste bondebygden. De är byggda av 
väldiga stenblock och kallas megalitgravar (av grekiska megas=stor, lithos=sten). De delas in i tre 
olika typer, nämligen dösar, gånggrifter och hällkistor. Dösarna och gånggrifterna tillhör 
bondestenålderns mellersta skede och hällkistorna dess 
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slutfas. Megalitgravarna har en klart västsvensk utbredning. Särskilt på Falan i Västergötland och i 
mellersta Bohusläns kustband med Orust och Tjörn som medelpunkt, finns ovanligt många dösar och 
gånggrifter. 
 
 
Almfallet– en tidig odlingskatastrof 
Kring år 3000 f.Kr. visar pollendiagrammen att almen genomgick en kraftig minskning. Man talar 
ofta om det s.k. almfallet i dessa sammanhang. Med almfallet menas den markanta nedgång av 
almpollen som kan iakttas i pollenanalyserna. Kanske berodde detta på naturliga orsaker, dvs. klimat 
eller annat som människan inte rådde över, men troligen är orsaken en annan. Den vanligaste 
förklaringen till almfallet är att de tidigaste boskapsskötarna inte lät boskapen beta fritt utan höll den 
inhägnad eller bunden. Fodret utgjordes då bl.a. av almlöv, som är mycket näringsrikt och som ända 
fram i sen tid har använts som djurfoder. Genom en intensiv hamling och lövtäkt av almbestånden i 
bosättningarnas närhet gavs almen inte tillfälle att blomma och bära pollen som tidigare och därför 
minskade så småningom almen. En annan förklaring till almfallet är att almen drabbades av en 
växtsjukdom. Almfallet kan tydligt iakttas i såväl Danmark och Norge som Sverige.  
 
 
De tidigaste sädesslagen 
De dominerande sädesslagen under bondestenåldern var korn, enkornsvete och tvåkornsvete, 
emmer. Korn odlades framförallt i Skåne, medan den primitiva och vårgroende arten enkornsvete 
(Triticum monococcum) och tvåkornsvete, emmer (Triticum dicoccum) dominerade längre norrut, bl.a. 
hos oss i Västsverige. Enkornsvete lever fortfarande kvar i Mindre Asien men då framförallt som 
ogräs. Även en annan typ av vete, snarlik dagens (Triticum aestivum), odlades, men mycket sparsamt. 
Denna typ var en ny, nu utdöd, typ av kubbvete (Triticum compactum), likt det vete som odlades i de 
schweiziska pålbyggnadsområdena. 

Ett ytterligare sädesslag som odlades var spälten. Spält är en korsning mellan emmer och ett gräs, 
Aegilops squarrosa, och odlas än i våra dagar i ålderdomliga delar av medelhavsområdet. Ur spälten 
har troligen vårt nuvarande vete framodlats. Stenåldersbönderna odlade också råglosta, som idag är 
ett åkerogräs om än mycket sällsynt. I Skåne tycks det ha varit ett av de allra vanligaste sädesslagen. 
 
 

Bronsåldern 
 
Brons, metallen som gett namn åt denna period, var nog för de allra flesta en sällsynt dyrbarhet. 
Merparten av de arbetsredskap som användes gjordes fortfarande av sten, ben och trä. Smycken och 
rakknivar av brons har hittats i vackert dekorerade gravar vilket visar att brons var en verklig 
statusvara 

Klimatet hade en tydligt kontinental prägel och var torrt och varmt. Först vid övergången till 
järnåldern ca 600 f.Kr. skedde ett omslag till ett bistrare klimat. 

När bronsåldern inleddes skedde en mycket tydlig expansion av jordbrukskulturen varvid 
boskapsskötseln fick allt större betydelse. Man odlade upp de lätta, sandblandade lerjordarna på 
dalsidornas sluttningar vilket ledde till att bergsidornas skogar blev starkt utglesade under den 
senare delen av bronsåldern. Analys av sammansättningen av pollen från bronsåldern förstärker 
också bilden av ett landskap som öppnas alltmer, främst av betesmarker men också genom odling. 
 
 
Åkrar och betesmarker under bronsåldern 
Vid utgrävningar har man påträffat åkrar från bronsåldern, vilka utgörs av små fyrkantiga ytor med 
spår efter ett s.k. årder. Årdret var ett primitivt plöjningsredskap i form av en trästång som kunde 
spännas för dragdjur. Det saknade vändskiva och kunde alltså bara rista upp grunda fåror i jorden. 
För att få så bra resultat som möjligt körde man årdret kors och tvärs över åkern. Säden såddes sedan 
för hand. Den färdiga stråsäden skars med skäror av flinta och maldes till grovt mjöl med hjälp av en 
malsten och en större, urskålad sten. 
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På bronsålderns åkrar odlades framförallt hirs, korn, havre och primitivt vete, av vilka korn 
förefaller vara det vanligaste. Sädesslagen var med andra ord i stort sett desamma som tidigare men 
korn dominerar tydligt över enkorn och emmer m.fl. 1990 gjordes ett spännande fynd i Tanum. I 
samband med en arkeologisk undersökning av ett gravfält stötte man på något som definitivt inte 
hörde dit – en träbehållare fylld med säd. Allt var bränt och förkolnat, men man har lyckats 
identifiera skalkorn och lite skallöst korn, brödvete samt havre eller flyghavre. Fyndet har daterats till 
mellersta delen av bronsåldern. Tidigt odlade havresorter var purrhavre och flyghavre. Andra 
näringsrika plantor som samlats in eller eventuellt odlats är pilört, ärtor och hästbönor. Arkeologiska 
fynd visar att man också har vinterlagrat äpplen. Om det rör sig om vildäpplen eller odlade är svårt 
att avgöra. 

En helt ny gäst på de svenska åkrarna var hirsen. Att hirs kunde odlas berodde på bronsålderns 
kontinentala klimat. Även rovor tillkom under bronsåldern. Den tidens kosthåll kunde på vissa 
platser sammanfattas som ”rovor och gröt”. Jakt och fiske gav behövlig förstärkning till kosten. 
Djurhållningen blev under bronsåldern alltmer viktig och alltmer rationell. De allra viktigaste 
tamdjuren var oxe, får, get, svin och häst. Det milda klimatet gynnade djurhållningen genom att man 
kunde tillämpa ”året-runt-bete” i de kustnära landskapen. Under den kallare vintern gav sig den fritt 
kringströvande boskapen på träd och buskar, vilket inledde avskogningen av Bohuslän och delar av 
inlandet. I anslutning till boplatserna vilka låg i höjdlägen på torra, lättbearbetade jordar, utvecklades 
troligen de första egentliga ljunghedarna i Bohuslän. 
 
 
Plöjningsristning från Tegneby. Foto: Åke Fredsjö. 
 
 
Befolkning, bebyggelse och kultplatser under bronsåldern 
Bronsåldersgården var ett storhushåll där man levde tillsammans i storfamiljer med inbördes 
släktförhållanden. Husen var mycket stora, ofta 15-25 meter långa, i enstaka fall upp till 40 meter, och 
omkring 6-8 meter breda. De arkeologiska spåren består av rader med stolphål, som säger oss något 
om hur husen var konstruerade. 

Högst påtagliga och mycket intressanta spår efter bronsålderns folk är de många hällristningarna i 
Bohuslän, där en av världens största koncentrationer finns. Till platser som Vitlycke, Kalleby och 
Bottna i Tanums kommun kommer mängder av turister varje år för att få se dem. De bohuslänska 
ristningarna är också av ovanligt hög klass och har en stor variations-
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rikedom. Med sitt myller av scener, figurer och tecken ger de en fascinerande inblick i 
bronsåldersmänniskans liv och föreställningsvärld. Framförallt understryker de många skeppen 
havets stora betydelse, men det finns också motiv som visar brukandet av jorden. Fruktbarheten är ett 
genomgående tema, något som är naturligt för en jordbrukarkultur. Både män och djur avbildas med 
erektion. 

Hällristningarna ligger nästan alltid i skärningspunkten mellan berg och lerslätt, vid sådana 
marker som idag ofta är åkrar men som då förmodligen var fuktiga betesmarker eller våtmarker. En 
del forskare vill se ristningarna som mittpunkter i tidiga ”urgårdar”. Med intensivare driftsformer 
och sädesodling behövde man inte ha så stora aktivitetsområden som tidigare. Bronsålderns urgård 
bör ha omfattat i genomsnitt cirka 25 kvadratkilometer. De yttre gränserna utgjordes av naturliga 
gränser i terrängen som myrar, sankdrag eller berg. 

Avskilt från hällristningsområdena, med vid utsikt från höga bergskrön, avtecknar sig gravrösena 
från bronsåldern. Ofta har de en tydlig anknytning till havet eller till inlandets vattenleder. Gravarna 
med havsutsikt, hällristningarna med alla sina skepp – bronsålderns människor har verkligen 
förstärkt Bohusläns identitet som kustlandskap. 
 
 

Järnåldern 
 
Den kalla järnåldern tvingar fram förändringar i jordbruket 
Vid järnålderns början skedde en markant klimatförändring mot en kyligare och mera nederbördsrik 
väderlekstyp. Medeltemperaturen sjönk kraftigt till en bit under den nuvarande och årsnederbörden 
ökade till ca 100 mm över dagens. En intensiv försumpning satte in och våtmarker, fuktiga 
skogspartier och sänkor blev till sumpiga träskmarker. Glaciärerna, som försvunnit under de tidigare 
värmeperioderna, började återbildas. Så gott som alla våra nuvarande glaciärer bildades under denna 
tid. Trädgränsen i fjällen sjönk ungefär 200 meter och granen vandrade in från norr och tog 
överhanden i merparten av de svenska skogarna. 

Klimatförsämringen medförde stora förändringar för fauna och flora, men naturligtvis också för 
människans livsföring och organisation av jordbruket. Flera av de sädesslag som odlades under 
bronsåldern förmådde inte överleva i järnålderns kallare klimat. I myrarna fanns en resurs, 
järnmalmen, som man lärde sig att ta till vara och bearbeta. På sikt fick järnet en långt större 
betydelse än vad bronsen någonsin haft. Av järn kunde man förutom vapen göra effektiva och 
hållbara arbetsredskap. Under järnålderns lopp utvecklades en rad nya specialverktyg som 
underlättade jordbruksarbetet, och dessutom blev järn och järnprodukter viktiga inhemska 
handelsvaror. 

Från år 100 f.Kr. blev klimatet långsamt gynnsammare med mindre bakslag kring 300 e.Kr. och 
1200 e.Kr. Under vikingatiden och medeltidens början var klimatet emellertid betydligt angenämare 
än idag och under denna tid kunde man odla vinrankor, och vildbin kunde överleva de milda 
vintrarna.  
 
 
Gårdar, byar och bygder skapas under järnåldern och ett komplett 
odlingslandskap finns när epoken går mot sitt slut 
Under yngre järnåldern skedde en spridning av bebyggelsens lägen från höjdområden ner mot 
mindre kullar och moränryggar i anslutning till lerslätterna. Det ökade behovet av vinterfoder är en 
av huvudförklaringarna till att dalbottnarna togs i anspråk för bebyggelse och slåtterängar under 
denna tid. Många av våra gårdsnamn som t.ex. slutar på -hem, -lösa, -landa och -sta kan härledas till 
denna tid. Under yngre järnålder och tidig medeltid fastlades bebyggelse och bystrukturer, som 
sedan kom att bevaras ända in i vår tid. 1800-talets skiften sprängde ofta bylägena men i de fall 
oskiftade byar finns kvar kan de ha en kontinuitet sedan yngre järnålder. 

Det är troligt att den yngre järnålderns bebyggelse låg utspridd i landskapet, ofta i form av 
ensamgårdar. Gårdarna omgavs av sina egna odlingar och slåttermarker. Allt var kringgärdat av 
skog, men inte en mörk och tät barrskog utan en ljus och luftig lövskog. De olika gårdarna förbands 
med varandra genom stigar och enkla markvägar.  
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Mot slutet av järnåldern, under vikingatiden, fick åkerbruket ett omfattande uppsving. Det gamla, 
betesdominerade kulturlandskapet, med stora skogbeväxta utmarker öppnades med 
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yxans och eldens hjälp. Det ljusnade allt mer, och det blev nära från granne till granne. 
Kommunikationen mellan de olika bygderna blev allt livligare, och ett nät av fasta ridvägar växte 
fram. Särskilt i backar och där underlaget inte var så fast slets överskiktet så småningom bort, och 
vägen skålades ur till en så kallad hålväg. 

I den fornnordiska berättelsen om Gunnar på Lidarände får vi en glimt av hur kulturlandskapet 
kunde se ut under vikingatiden, eller kanske snarare av känslan inför det: 

Då snubblade Gunnars häst, och han kastades ur sadeln. Han kom att se upp mot liden och gården på 
Hlidarende. ”Vad den är vacker, liden” sade han. ”Aldrig förr har den tyckts mig så vacker som nu, åkrarna 
gula och tunen slagna. Hem igen vill jag rida och fara ingenstans. ” 

Under övergången mellan vikingatid och tidig medeltid förändrades byggnadsskicket. De långa 
allhusen från brons- och järnåldern ersattes av ett system där varje gård hade många, små hus med 
olika funktioner: dagstuga, sovstuga, bakstuga, fähus, lada, sädesbod, visthus och smedja. 
 
 
Åkern under järnåldern 
Åkern ökade alltmer i betydelse under järnåldern genom att människorna blev fler och 
jordbruksmetoderna mer sofistikerade. Genom tillämpande av ett ”kreatursgödselbruk” kunde 
permanenta åkrar användas under järnåldern. Man behövde alltså inte flytta åkrarna hela tiden utan 
kunde utöva ett mer rationellt jordbruk med fasta odlingar. Mot slutet av perioden skedde en 
övergång till ett mer rationellt gödseljordbruk genom att man hade många djur installade under 
vintern och då erhöll mycket gödsel. Åkrarna låg ofta samlade nära husen på höjder och 
backsluttningar där jorden var lätt och väldränerad, och brukades med årder på samma sätt som 
under bronsåldern. I särskilt steniga och småkuperade regioner fick man också ta upp små åkrar på 
längre avstånd från gårdarna, och då var ofta hackan det enda brukningsredskapet. 

Undersökningar från södra Bohuslän pekar mot att man under den tidiga järnåldern tillämpade ett 
system av vandrande åkrar runt bosättningen, istället för att som under stenåldern och delar av 
bronsåldern helt byta boplats när marken runt om var utsugen. Med vandrande åkrar menas att 
åkerlyckor ideligen nyodlades runt om bosättningen. Med hjälp av gödning och träda kunde man 
förlänga åkerns odlingsbara livslängd avsevärt. Ofta byggdes terrasser upp för att hålla jorden på 
plats. Sten bröts i åkern och lades upp som gärdesgårdar och odlingsrösen. 
 
 
Grödorna i åkern 
Järnåldern är en lång period och det är svårt att ange några speciella sädesslag och andra växter som 
odlades under denna tid, listan kan lätt bli mycket lång. Klart är emellertid att råg, korn och delvis 
havre dominerade tillsammans med primitiva typer av vete. Under yngre järnålder var vetet en av de 
viktigaste jordbruksprodukterna jämte kornet, framförallt efter klimatförbättringen som inleddes 
ca 300 e.Kr. Detta vete är troligen av samma typ som det som odlas idag. Havre blir däremot ett 
viktigt sädesslag under vikingatiden. Av sädesslaget råg finns enbart enstaka korn dokumenterade 
från tiden kring 100 f.Kr. Korn finns belagt från i stort sett hela södra Sverige under hela järnåldern. 
År 500 berättas om det första utbrottet av ”ignis sacer”, den heliga elden, en förfärlig 
förgiftningssjukdom förorsakad av rågparasiten mjöldryga.  

Vid forntidens slut odlades de fyra sädesslagen korn, råg, havre och vete i sitt nuvarande skick. 
Dessutom odlades hampa, lin, dådra, ärtor, vicker, bondbönor och rovor samt möjligen också linser. I 
fattigare områden odlades fattigmansgrödor som purrhavre och bovete. Ogräset i åkrarna var rikligt 
och oftast företrätt av arter som jordrök, revormstörel, åkersenap, åkerkål, pipdån, plister, klätt, 
baldersbrå och åkerranunkel. Säd, hö och löv skars med skäror och knivar av järn. Säden maldes på 
små roterande handdrivna kvarnar. Men allt blev inte till mjöl. Av korn bryggdes både öl och mjöd, 
smaksatt med honung och skvattram, pors eller vilda bär.  
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Gravfältet vid Pilane på Tjörn. Foto: Johan Alin 1923. 
 
 
 
 
Den vackra skeppssättningen vid Blomsholm i Strömstads kommun. En gravplats för en mäktig och 
betydelsefull man. Foto: Claes Claesson 1951. 
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Betesmarker 
Det verkar som om boskapsskötseln dominerar över åkerbruket ända fram till järnålderns senare del. 
Långväga resenärer från romarriket berättar om nordbornas övervägande animaliska föda. Ända 
sedan senare delen av stenåldern har oxe, får och svin varit de vanligaste tamdjuren. Nytillskott i 
jordbrukssamhället är höns och huskatt vilka kom till Sverige under järnåldern. Svinen minskar 
däremot successivt i antal, kanske för att lövskogarna röjts bort så att de fick ont om naturliga 
betesmarker.  

Från att ha varit dominerat av skogsklädda betesmarker med mindre gläntor och luckor, öppnas 
landskapet under järnålderns slutskede. Ljungheden är en kulturskapad företeelse, som fanns i 
Bohuslän redan under bronsåldern, och som under järnåldern fick ökad utbredning genom det 
intensifierade betet och det svalare klimatet. 
 
 
Ängsbruk – slåtterängar 
Klimatförsämringen medförde att en betydande del av husdjuren måste stallas in på vintern och att 
vinterfoder då blev helt oumbärligt. Man var tvungen att bygga in en fähusdel i långhuset, och man 
måste skaffa lagringsbart vinterfoder. Närbelägna markstycken med bra gräsväxt togs undan från 
bete, hägnades in, sköttes om och skördades. För att markens fuktighet och näringsinnehåll skulle 
bevaras sparades en del utvalda lövträd. Lövträdens gröna blad fick också tjäna som foder. Säd, löv 
och hö skars med skäror och lövknivar av järn. Så var slåtterängen född, och den skulle förbli ett 
inslag i jordbruket under närmare tvåtusen år. 

Slåttermarkerna utgjordes till en början av havsstrandängar, madängar och annan vegetation 
utmed vattendrag. Efterhand framröjdes även slåttermarker ur dalgångarnas lövskogar genom 
svedjebruk. Slåtterängar och åkermarker inhägnades som skydd mot utmarkens fritt strövande 
kreatur. Under järnåldern och fram till 1700-1800-talen var förhållandet mellan åker och äng mycket 
kraftigt förskjutet mot en dominans för ängen. 
 
 
De bohuslänska järnåldersgravarna 
Järnåldersmänniskans gravar låg oftast samlade i små gravfält om 5-20 gravar. De enskilda gravarna 
kan se lite olika ut, men oftast består de av flacka, runda högar med jord- eller stenfyllning. En annan 
typisk järnåldersgrav är domarringen, där själva gravgömman ligger i mitten av en krets med ett 
ojämnt antal lagda stenar. Förmodligen har gravfälten tillhört en bestämd gård eller by. Men en del 
gravfält skiljer ut sig genom sin storlek eller genom gravarnas speciella utformning, och man måste 
fundera över om de inte haft en alldeles särskild betydelse. Man kan t.ex. se hur landskapet kring 
Blomsholms gård i Skee domineras av den monumentala skeppssättningen och den mäktiga ”Gröne 
hög”. Är det markeringen av ett gammalt hövdingadömes revir? Och vad betyder den märkliga 
stenraden på gravfältet vid Stenehed i Svarteborg? Några svar har vi inte, inte ännu i varje fall. 

De största gravfälten i länet, sett till antalet gravar, finns vid Greby nära Grebbestad (189 gravar), 
på Västra Porten/Stora Smällen i Ytterby socken (120) och i Herrestad väster om Uddevalla (110). 
 
 
Skogsarealerna minskar genom det ökande jordbruket 
Vid slutet av järnåldern kan man förmoda att skogen på dalbottnarna var ordentligt uttunnad. Under 
vikingatiden (ca 800-1050 e.Kr.) skedde en måttlig utförsel av trävaror vilken under medeltiden 
utvecklades till en omfattande export av träråvaror. Kustdalarna var troligen, trots en omfattande 
röjning och ett omfattande slåtter- och betesbruk, mestadels trädtäckta. Vidsträckta skogar med ask, 
ek, alm och al dominerade, men inslaget av gran som trängde ner från norr ökade hela tiden. Kanske 
framträdde de öppna dalslätterna i Bohuslän först på 1500-talet. Boken vandrade in i landet 
söderifrån under den kallare järnåldern och blev fläckvis mycket vanlig. I Bohuslän kan man ana en 
skog som domineras av krattig, krum och vindpinad ek utmed dalsidorna. Eken företräds under 
denna tid av vinterek (Quercus petraea), en art som föredrar ett markerat havsklimat. 
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Medeltiden 
 
Järnålderns slutskede och den tidiga medeltiden blev på många sätt en brytningstid. Klimatet blev 
tillfälligt lite mildare igen, åkerbruket fick fart, nya arbetsredskap och tekniker kom. Befolkningen 
ökade markant, och gårdarna delades upp i allt mindre enheter där den enskilda familjen stod för 
brukningen. I samband med konkurrensen om mark fick den privata äganderätten ökad omfattning. 
De första skriftliga källorna från denna tid innehåller många beskrivningar om gränstvister och 
stridigheter om rätten till land. På det storpolitiska planet sker nu en fastare dragning av riksgränser, 
där Bohuslän blev den sydligaste delen av Norge, Halland den nordligaste delen av Danmark och 
Västergötland den västligaste delen av Sveariket. Bygderna förtätades och expanderade längs 
dalstråk och vattendrag. När marken tog slut i de gamla, bördiga centralbygderna bröts ny i tidigare 
obebyggda skogsområden. Vad som var den viktigaste pådrivande faktorn i denna expansion, klimat, 
teknik eller tillgång på arbetskraft, är en öppen fråga. 
 
 
Den medeltida kyrkan i Svenneby. Foto: Bohusläns museum. 
 
 
De medeltida klostren ger spår i odlingen 
Det var också under denna tid som den gamla asatron trängdes undan av kristendomen. Kyrkorna av 
sten blev nya, särpräglade monument i kulturlandskapet. Många av länets kyrkobyggnader har 
medeltida anor, även om de byggts om. Särskilt kyrkorna i Kållered, Bärfendal, Naverstad och Skee 
samt Bokenäs och Svenneby gamla kyrkor har mycket kvar av sin medeltida prägel. Försvunna eller 
lagda i ruiner är däremot de medeltida klostren. Men munkarna hade fört med sig nya tekniker som 
blev till nytta för jordbruket. En sådan revolutionerande nyhet var den vattendrivna kvarnen. Så blev 
bäckar och forsar viktiga resurser i kulturlandskapet. 

I den kristna livsföringen ingick tätt återkommande fastor, då man inte fick äta kött, men väl fisk. 
Detta medförde ett uppsving för fisket. Till klostren gick stora mängder lax och annan fisk, men den 
stora handelsvaran som gick på export från Norge ner till hela Europa var torkad fisk. 
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I klostrens trädgårdar växte främmande läkeväxter och kryddörter, som så småningom spreds 
vidare till människorna utanför. Ett exempel är humle, som med tiden slog ut den inhemska porsen 
som smaktillsats i öl. Lök och morötter var redan gamla kulturväxter, men pepparrot, fänkål, 
palsternacka och kålrabbi blev nya inslag i kosten, liksom päron och krikon. 
 
 
Ortnamnens geografi 
Det är svårt att kartlägga den förhistoriska bebyggelsen och dess utbredning. Av brons- och 
järnålderns boplatser har vi idag ytterst få spår. En anledning kan vara att järnålderns bönder slog 
ner sina bopålar just där bönder fortfarande bor. Boplatsrester kan alltså ligga i jordlagren under 
dagens jordbruksbebyggelse.  

Det finns en ortnamnens geografi, som gör att vi kan följa nyodlarna i spåren. Olika tider har avsatt 
olika slags ortnamn. By- eller gårdsnamn som slutar på -land, -hem eller -stad betecknar ofta den 
äldsta bosättningen på platsen. Utanför denna kärna kan det finnas en sekundär, men mycket 
gammal bebyggelse med ändelse på -by. I centralbygdens utkanter finner vi ofta gårdar eller byar 
med efterleden -röd eller -red (av röja) och -torp, som i de flesta fall kom till i samband med 
expansionen kring år 1000. Om man sätter sig ner och studerar ortnamnen på kartan kan man alltså få 
en uppfattning om hur de gamla bygderna ökades ut. 

Att närmare datera de äldre ortnamnen är näst intill omöjligt, eftersom man inte kan utesluta vare 
sig gårdarnas förflyttning i terrängen eller eventuella namnbyten. 
 
 
Medeltiden för med sig mängder av nya redskap och möjligheter 
Typiskt för inledningen av medeltiden är en omfattande befolkningsökning och medföljande 
skogsröjning. Nyodlingen underlättades av ett flertal innovationer och tekniska landvinningar på 
jordbrukssidan. Den verkligt stora nyheten i jordbruket var plogen med vändskiva och järnförstärkt 
bill, som i södra Norge introducerades redan under tidig medeltid. Det var en tung anordning, som 
fick dras av flera par dragdjur. Att vända ett sådant ekipage var ett besvärligt arbetsmoment. Därför 
fick de plöjda åkrarna formen av långsmala band till skillnad från de årderbrukade korta och breda. 
Av plöjningssättet fick tegarna en välvd yta. Det gav en bra dränering och man slapp att gräva diken. 
Åkrarna rensades från sten, som lades upp längs kanterna i mindre odlingsrösen. Plogen kom 
huvudsakligen till användning på stora, vida ytor. I mera stenig eller besvärlig terräng använde man 
årder eller hacka. Hackan bestod av ett träskaft med en påträdd holk av järn. För att gräva omkring 
stenar och i åkerkanter användes pålstavar, en sorts järnskodda störar med holkformig skoning. Ett 
grövre redskap var bändstaven som användes till att bända upp stenar, stubbar och rötter vid röjning 
och nyodling. Den bestod av en trädstam med tillspetsad nederände, ofta försedd med järnbeslag. 
Spadar fanns, men var länge helt och hållet av trä. Den tidigaste kända järnskodda spaden i Sverige 
är från Lödöse och har daterats till 1200- eller 1300-talet. En föregångare till den järnskodda spaden 
var spadstaven utan trampavsats, en stör formad som en åra med en smal järnkant nederst på 
”årbladet”. 

Grepen var vanlig redan på vikingatiden, men då utan någon förstärkning av järn. Den användes 
för lättare rensningsgrävning och för spridning av gödsel. 

För att mylla ner säden användes troligen årder eller en enkel jordkratta. Det dominerande 
skörderedskapet var fortfarande skäran. Man hade också börjat använda en kortskaftad typ av lie, 
men den användes bara för höslåttern. 

Under senmedeltiden kom harven och välten, den senare i Västsverige ofta kallad bult eller tromle, 
in som nya jordbruksredskap. Harven användes både till att jämna ut och rensa åkrarna efter 
plöjningen och för att mylla ner säden. Välten tryckte sönder jordkokor, jämnade till och tryckte ner 
utsädet. 

Sådden skedde alltid på våren. Åkrarna låg i ensäde, det vill säga de besåddes år efter år tills de 
var helt utsugna på näringsämnen. Då lades de i ”linda”, en sorts långvarig träda som kunde vara i 
20-30 år, och uppläts under tiden till betes- eller slåttermark. När marken hämtat tillbaka sina krafter 
togs den ånyo upp till åker. Efter skörden på åkrar och ängar gick boskapen på efterbete långt in på 
hösten. 



 32 

 
Gamla gårdstomten till Björsjöås på Vättlefjäll, med husgrunder, fägata, hägnader och övergivna 
åkrar. Foto: Lars Noord, Göteborgs stadsmuseum. 
 
 

När säden skulle bärgas skars den med skära, högt upp så att halmen blev kvar till efterbetet. 
Säden torkades på åkern i kärvar, och kördes sedan in till gården på slädar eller i skrindor. 

Säden tröskades med slaga. Den rensades enligt luftdragsprincipen genom att kornen hälldes från 
en behållare till en annan, eller slungades upp och fångades igen i ett tråg. 
 
 
Ett allvarligt avbrott i jordbrukets expansion på 1300-talet 
Det intensiva kolonisationsskedet under vikingatid och tidig medeltid vändes på 1300-talet i en 
omfattande och långvarig jordbrukskris. Orsakerna till detta är omdiskuterade. Man har pekat på 
faktorer som effekterna av ett långvarigt politiskt förtryck, klimatförsämring, överbefolkning, långt 
driven hemmansklyvning, jordutsugning, svält och sjukdomar. Vissa undersökningar tyder på att en 
klimatförsämring med kallare vintrar och kyliga, regniga somrar skulle ha inträtt vid 1200-talets slut, 
med ett maximum under 1300-talets första hälft. 

Under 1300-talet hade flera vågor av pestsjukdomar hemsökt befolkningen, och 1349 kom 
digerdöden, den mest förödande. Den lär ha kommit till Skandinavien via ett engelskt handelsskepp 
som tog hamn i Bergen. Därifrån spred sig sjukdomen med eldens hastighet och man räknar med att 
drygt hälften av Norges befolkning dog. 

Många gårdar lades öde, framför allt i de sent uppodlade marginalbygderna. Skattelängder från 
1390-talet visar en ödeläggelse på omkring 40 procent i länets södra delar, och omkring 50 procent i 
de nordliga. Norska källor från 1400-talet talar om fallande jordpriser och reducering av skatter. Hela 
Europa drabbades av den senmedeltida jordbrukskrisen. Men det är värt att notera att de stora, 
sammanhängande jordbruksområdena klarade sig bäst, och de småbrutna och magrare markerna 
sämst. I Skandinavien tycks sydöstra Norge, dit Bohuslän hörde, ha varit värst utsatt för 
ödeläggelsen. 
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...ger stora förändringar i markanvändningen 
För dem som blev kvar fanns stora marker att bruka, men alltför lite arbetskraft. Jordbrukets 
tyngdpunkt fick åter skjutas över till betesdrift. Under andra halvan av 1300-talet mörknade 
kulturlandskapet. Från vår egen tid vet vi hur fort obrukade, ohävdade områden växer igen. Skogen 
tog överhanden över åkrar och ängar. Boningshus och uthus ruttnade och rasade ihop, lämnande 
kvar bara stengrunder och spisrösen efter sig i skogsriset. De ljusgula åkerytornas andel kring 
kvarvarande gårdar krympte. I stället bredde det gröna ut sig, slåtterängar, lövängar, beteshagar. 
Många av ödegårdarnas åkrar och ängar blev brukade som extra betesmarker till någon närbelägen 
gård. Det är förmodligen härifrån vi har fått uttrycket att något ligger ”för fäfot”, när det inte längre 
aktivt används. 

En undersökning av ödegårdsprocessen i Vätte härad i norra Bohuslän visar att en nyuppodling av 
ödegårdar hade kommit igång först vid 1500-talets början. Omkring 1660 hade 30 procent 
återupptagits som egna gårdar, medan 46 procent införlivats med de gårdar som använt dem för 
extra bete eller slåtter. Resterande ödegårdar hade slagits ihop till nya, större gårdsbruk. 

Förutsättningarna för jordbrukets återhämtning var alltså sällsynt dåliga. Men man fick anpassa 
sig till den givna situationen, och utvecklade en utpräglad och seglivad boskapsskötarkultur. Bete 
fanns ju övernog på de stora, oskiftade utmarkerna, och därtill kom de ödelagda gårdarnas marker. 
 
 
Medeltidens grödor 
Sädesslagen var i stort sett desamma som tidigare men det var korn och havre som var gemene mans 
sädesslag. Vete odlades i mycket liten utsträckning och hade en exklusiv karaktär. Det var förbehållet 
hövdingar, stormän och kyrkans män, eller reserverades för särskilt högtidliga tillfällen. Av mindre 
betydelse var rågen, åtminstone i Norge och Västsverige. Under medeltiden gick havreodlingen 
framåt i Norge och hade på 1500-talet den dominerande ställningen bland sädesslagen. Mycket vanlig 
var också blandsäd, där havre utgjorde halvparten eller mer, och korn resten. Av blandsäd eller korn 
bakades stora, runda tunnbröd som torkades. Olaus Magnus skriver att detta bröd är typiskt för ”de 
folk som bo i konungariket Norge vid oceanens strand”. Han beskriver också hur det bakas, på tunna 
plåtar ”runda och vida som en krigares sköld”. Det kunde lagras i 15-20 år, ja ända upp till 40 år 
enligt en beskrivning från 1632, fast då blev det förstås lite beskt i smaken. 

Bland de viktigaste födoämnena på medeltiden var ärtor, bönor, rovor och olika sorters kål. 
Rovåkern hade sin plats utanför hemåkrarna, men de särskilt inhägnade kålgårdarna låg liksom ärt- 
och bönlanden nära husen, så att de lätt kunde få extra gödning. 
Gödsling ger ökad produktion i ängar och åkrar 
Det var inte ovanligt att man hade små slåtterängar alldeles nedanför uthusen, där en del av gödseln 
kunde flyta ner och ge extra näring. De kallades ”fettängar” och hade en särställning i enskild ägo. 
Till samma kategori hörde sådana ängar som låg nedanför åkrar så att regnet kunde föra med sig en 
del av gödseln. 

Redan under tidig medeltid var man väl förtrogen med gödslingens underbara verkan. Lyssna 
bara till denna dialog ur Njals saga: 

”Vad hade Njals huskarlar för sig” frågade Hallgerd. ”Vad somliga av dem gjorde, såg vi inte”, sade de, 
”men en av dem körde ut gödsel på backarna.” ”Vad skulle det tjäna till” frågade Hallgerd. ”Han påstod, att 
där man gödslat blir gräset bättre än på andra ställen”, svarade de. ”Njal är inte alltid lika klok fast han vet råd 
för allt möjligt”, sade Hallgerd. ”Vad menar du med det” frågade tiggerskorna. ”Jag menar det som sant är”, 
sade Hallgerd. ”I skägget på sig själv lät han inte köra gödsel, så att han kunde blivit som andra manfolk. Nu 
ska vi kalla honom skägglöse gubben, och sönerna hans kallar vi dyngskägglingarna, och nu ska du, Sigmund, 
dikta någonting om det, så vi får litet roligt av att du är skald.” ”Det ska jag gärna gejra”, sade Sigmund, och 
diktade tre eller fyra verser, och alla voro de nidverser. 

Men vanligtvis blev fallgödseln från efterbetet den enda gödningen på ängar och i hagar. På sanka 
ängar kunde man förbättra näringstillförseln genom att dämma så att den blev översvämmad, enligt 
samma princip som Nilens årliga översvämning i äldre tid åstadkom så fruktbar jordbruksmark. I 
våra trakter kom denna ängstyp att kallas ”dammäng”. 
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Dyngsläde. Illustration ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken, 1555. 
 
 

Odlingsåret började på vårvintern då gödseln kördes ut på slädar och lades upp i högar på 
åkrarna. Hur gammal sedvänjan att använda ”dyngslädar” är vet vi inte, men den finns beskriven i 
Olaus Magnus historiebok om de nordiska folken från 1555 och i en beskrivning från Bohuslän 1746. 
Samma typ av båtformiga dyngslädar eller ”dråg” har varit i bruk i Bohuslän ända in på 1900-talet. 
 
 
Ängsbruk under medeltiden 
Ängsbruket med slåtter på allehanda marker var ett dominerande inslag i jordbruket under 
medeltiden. Mestadels slogs öppna marker och våtmarker men under medeltiden blev också 
lövängen en betydelsefull foderkälla. Lövtäkt blev mycket vanlig i landet som helhet och mest 
brukades asklöv. Träden i ängen hamlades under sensommaren, dvs. beskars på grenar och löv som 
sedan torkades till vinterfoder åt djuren. Eken vars löv var otjänliga som djurfoder men som istället 
bar ätbara ekollon användes emellertid inte. Lövängsbruket spelade troligen en underordnad roll i 
Bohuslän där istället den öppna slåtterängen dominerade. De nyöppnade ängarna fick behålla 
bärande träd och buskar, t.ex. vildapel, hassel, slån och nypon. Andra användbara buskar och träd i 
den bohuslänska ängen var hagtorn varifrån man fick hagtornar som användes som spik, linden som 
gav bast liksom idegran (barrlind). Getapelns bark användes som färgämne och ekbark vid garvning. 
 
 

Nyare tid 
 
Klimatet från 1500-talet och framåt kännetecknas av ett nyckfullt och varierande klimat likt dagens 
men med stora och relativt djupa köldperioder i slutet av 1500-talet och under andra hälften av 1600-
talet. Tiden från 1550 till 1700 har kallats för ”den lilla istiden”. År 1658 kunde Karl X Gustaf leda sina 
soldater över Stora Bält vilket belyser vilken oerhörd isvinter som då var. Under 1700-talets början 
steg temperaturen men i mitten av 1700-talet inleddes en ny köldperiod och glaciärerna nådde 
omkring år 1820 sin största utbredning efter istiden. Sedan dess har klimatet oavbrutet blivit mildare 
och mer maritimt med ljumma höstar och blida vintrar. 
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Hamlad ask, Vargefjället. 
Foto: Katrina Envall. 

 
 

Den sentida befolkningsökningen i Bohuslän inleddes under andra hälften av 1700-talet. Enligt 
Tegnér berodde ökningen på ”freden, vaccinet och potäterna”. Den till en början försiktiga ökningen 
blev enorm och explosionsartad under 1800-talet. Befolkningen nästan fördubblades mellan början 
och slutet av seklet.  

Under åren 1800-1850 växte Bohusläns befolkning snabbare än någon annanstans i Sverige. För att 
underlätta nyodlingar inrättade riksdagen 1815 särskilda fastighets- och odlingslån. Detta fick fart på 
verksamheten. Återigen höggs och brändes i utmarkerna. Namn på -kas (av röjningsbränning) är 
typiska för den här tidens nyodlingar. 1870 levde i torpen och backstugorna omkring en tredjedel av 
jordbruksbefolkningen. Framförallt var det norra Bohuslän och skogsbygderna som hade marker 
över för att ta emot de många nybyggarna. Skogsmark svedjades åter och ängsmark plöjdes upp till 
åker. Sjöar och våtmarker dikades ut. Uppodlingen fortsatte in på 1920-talet och 1920 hade landet 
ca 3 800 000 ha åkermark vilket var den absoluta kulmen för åkerbruket. Störst var uppodlingen i 
bördiga slättbygder och det var under denna tid slättjordbruken i de större jordbrukslänen 
utformades. 
 
 
Förändringar i djurlivet 
När klimatet blev mer ogynnsamt under 1600-talet blev vildsvinet alltmer ovanligt i Sverige och de 
sista vildsvinen på fastlandet fälldes i Edsveden i södra Västergötland 1708-1709. På Öland fanns 
vildsvin kvar något längre. Igelkotten som i äldre tider enbart fanns söder om Bergslagen har spridit 
sig mot norr vilket styrker att en klimatförbättring verkligen skett från 1700-talet och framåt. En 
mängd fåglar har också förflyttat sina nordgränser, t.ex. knölsvan, näktergal, grönfink, skäggdopping 
och häger. Nykomlingar från söder är rosenfink, forsärla, mindre flugsnappare och en lång rad 
sångare. Om man jämför den nutida fågelfaunan med dåtidens så kan man konstatera att rovfåglarna 
var mycket talrikare förr och ännu vid mitten av 1800-talet fanns havsörn i Bohuslän. Å andra sidan 
hade då inte vissa fågelarter som t.ex. skrattmås etablerat sig i någon nämnvärd omfattning. Djurs 
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och växters inträde i 
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Sverige har antingen skett på naturlig väg genom invandring till följd av klimatförändringar och 
liknande eller på konstgjord väg. Inplanteringar av djur börjar på sent 1500-tal med dovhjort. Vid 
1800-talets mitt kommer fasan och fälthare, två av de mest typiska kulturlandskapsarterna. Deras 
historia är alltså rätt kort i vårt land. Efter dem kommer vildkaninen (sekelskiftet), men den spelar en 
framträdande roll endast i landets sydligaste områden. Den har emellertid spridit sig mot nordväst 
och är idag talrik även i norra Halland och på Hisingen. Under 1900-talet berikas landskapet 
oavsiktligt med mink. Även kanadagåsen bör nämnas, eftersom det är den enda fågelart som 
avsiktligt införts i landet under vårt sekel. 

På rovdjurssidan sker stora förändringar under 1800-talet. Ännu vid mitten av 1800-talet fanns 
varg och björn i Göteborgs utkanter men dessa försvinner helt under 1800-talet. De sista etablerade 
vargarna i Västsverige kan ha varit den tik med 5 valpar som sågs i Sätila 1876. Den sista vargen i 
Bohuslän sköts 1850. De stora klövdjuren är mycket talrikare idag än för några hundra år sedan. För 
ca 200 år sedan och under större delen av 1800-talet fanns överhuvudtaget inte älg och rådjur i våra 
trakter. Dessa har under senare tid ökat mycket kraftigt och det har troligen aldrig funnits så mycket 
älg i Bohuslän som under 1980-talet och inte heller så mycket rådjur som på 1990-talet. 
 
 
Ett skogrikt Bohuslän blir ett öppet, skoglöst landskap under loppet av hundra år 
På 1700-talet utgjordes skogen i byarnas närhet framförallt av lövskog på inägomarken. Bortom 
gärdesgårdarna, på utmarken, öppnade sig byallmänningen med gleshuggna, hårdbetade hagmarker 
och öppna utmarker. Barrskogen höll sig i bakgrunden. 

I en beskrivning från 1632 får vi veta att Bohuslän är ett av de bästa kornodlingsdistrikten i Norge 
men också att där växer präktiga skogar och att exporten i huvudsak består av trä, boskap, talg och 
hudar. Behovet av trä ökade successivt och Bohuslän blev alltmer trädlöst. Ved behövdes till 
silltunnor, hus och som bränsle till trankokerierna. Trävaruhandeln ökade ytterligare när vattensågen 
kom i mitten av 1500-talet. Totalt sett fanns år 1610 inte mindre än 104 vattensågar i Bohuslän (38 i 
söder och 66 i norr). När Bohuslän överlämnades till Sverige var skogsmarken i stort sett helt förödd 
och år 1658 kunde inte skatt avfordras från en enda av länets 104 sågar. Knappt hundra år senare 
gjorde Uppsalabon Pehr Kalm, en av Carl von Linnés lärjungar, en studieresa genom Västergötland 
och Bohuslän. På 1700-talsforskarnas metodiska vis antecknade han allt han såg i detta västliga, för 
honom främmande kulturlandskap. Vad som framförallt slår Pehr Kalm är bristen på skog, speciellt i 
Tanum, Kville och på Orust och Tjörn. Landskapet hade hunnit förändras ganska mycket på ett sekel. 
På vägen genom Svarteborg och Rabbalshede skriver han: 

”Skog fanns vid hela denna vägen nästan ingen på något ställe, utan bergen voro helt skallote, endast några 
små enbuskar stodo här och där. Skog var uti hela Tanums socken, som låg vid landsvägen, alldeles ingen; man 
såg här intet annat än skallota berg, skoglöse backar och hedar, beväxte allenast med ljung, ormbunkar och helt 
små och lurviga enebuskar.” 

Vidare: ”Skog berättades hava varit i forna dagar över hela Kville socken mycket stor, vilket slöts såväl 
därav, att man finner i gamla domar, som är hållne för något mer än 100de år, att i dem nämnes och tales om 
stora skogar på de platser som nu stå helt skallota och släta... 

Stor skog sades hela Musö i forna dagar varit överväxt med, som nu på 60 år är alldeles utödd.” 
Han frågar ut de äldsta på varje ort han besöker om orsakerna, och får delvis samstämmiga svar: 
”Orsaken till skogens nuvarande totala och alldeles utödande sade de härröra, dels av det, att man i forna 

tider varit för spendersam på den, genom det man i stor myckenhet huggit den ned och försålt stockarna åt 
holländare och andra utländska, som därav bortfört många skeppslaster, dels av fienden i krigstider, dels av 
egna på orten boende, genom timmers, bränsles och dylika sakers fällande samt annan skogens vårdslösa 
handhavande utan att tänka något på framtiden.” 

Från Väderöarna finns följande anteckning: 
”Stor lövskog sades hava varit i forna tider på desse öar, men nu var här mycket skallot, som kommit av 

getter och bockar, dem bönderna hava där ute; de pläga ofta låta dem gå där hela vintern.” 
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”Skallota berg” på Brattön. Foto: C. P. Curman, 1880- eller 1890-talet. 
 
 

När Kalm 1742 reser genom länet konstaterar han att ”Gran- och tallskog finns tämmeligen på gränsen 
mot Dal, även i den norraste delen av Bohuslän samt något i den södra delen, men mitt i landet och på öarna är 
det så gott som ingen skog. Enkannerligen är Tanum, Kville, öarna Orust, Tjörn samt merendels alla de andra 
öar så skoglösa, att man på de flesta ställen näppeligen skall få se en enda gran- eller tallbuske, endast här och 
där kan en få se en liten lövträdsbuske. Den mangel de härav hava på bränsle, ersättes nu genom torv, som dock 
i framtiden även lärer bliva svår att bekomma. På ön Tjörn, där de hava boskapen ute hela sommaren både 
nätter och dagar, samla de tillhopa den torkade kodyngan, förvara densamma och bränna henne i stället för 
ved.” 

Dagens rand- och sluttningsskogar saknades troligen helt i 1700-talslandskapet. Under slutet av 
1700-talet och under 1800-talets första hälft skedde en ytterligare utarmning av skogsmarken. Kring 
gods och herresäten fanns emellertid skogen kvar vilket bevittnas genom närvaron av mycket gamla 
träd. Näverkärr, Holma, Åby, Morlanda och Torreby är säterimiljöer med gammal lövskog i 
anslutning till gården. 

När den sista stora sillfiskeperioden tog slut 1809 fick jordbruket återigen en mycket stor betydelse.  
Även om timmerexporten och behovet av trä för trankokning och silltunnor bär en stor del av 

skulden är ändå frågan om inte den gamle från Väderöarna kom sanningen närmast. För skogsbrist 
hade också börjat uppstå österut i Västergötland och söderut i Halland. Den långvariga 
betestraditionen motverkade en föryngring av träden. I utmarker och beteshagar kom istället ljungen 
in, och tog så småningom över gräsväxten. Ljungen gav visserligen ett bra bete, men när den blev för 
hög och fick hårda kvistar brändes den för att få ny, späd ljungvegetation. Bränningen, som skedde 
med 5-10 års intervall, skadade träd och ibland hela skogsbestånd. Följden på sikt blev att allt fler och 
allt större ljunghedar bredde ut sig på den forna skogens bekostnad. 
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Äng och hage – inägomark 
En mycket viktig stomme i jordbruket var ängen. Vid slutet av 1700-talet ansåg expertis att man 
skulle ha 5 tunnland slåtteräng och 10 tunnland betesmark per tunnland åkermark. Ju mindre och 
sämre äng man hade, desto färre kor kunde man föda över vintern. Och ju färre kor, desto mindre 
gödsel till att upprätthålla åkerns avkastning. Vid röjning och skötsel av ängsmarken var det viktigt 
att inte kalhugga. Man skulle gå försiktigt fram och ”bruka en måtlighet och intet allt för mycket twinga 
och betaga jorden sin natur och wana, Utan allenast thet som öffwerflödigt ähr och hänne skadar”. 

Sidvallsängar och mader behöll sin goda gräsväxt genom att vattnet tillförde näringsrikt slam. Men 
på de torrare hårdvallsängarna blev gräsväxten så småningom allt tunnare av näringsbrist, och ljung 
hade börjat komma in som oönskad höväxt. Slåtterängen i Bohuslän och södra Västergötland blev allt 
sämre under 1700-talet. Kalm skriver 1742: ”En allmän klagan var, att ängarna från forna dagar varit långt 
rikare på gräsväxt och att de årligen avtaga mer och mer. Jag frågade om orsaken härtill, men bekom aldrig 
annat svar, än att det är ett syndastraff, och att välsignelsen förminskas årligen till världens ände.” Allvin 
beskriver tillståndet i Småland 1852 med följande ord: ”jorden avtager årligen i godhet, särskilt i ängar. 
Växtkraften förminskas så småningom. Jorden lider av åldersutmattning. Jorden är för gammal.” 

Den bohuslänska slåtterängen slogs under högsommaren och därefter släpptes djuren ut på 
efterbete på sensommaren och hösten. Ett par veckor efter slåttern skar man löv från träden för att 
använda som djurfoder. Kalm säger att djuren släpptes ut på ängen ”strax höet var hemkört till gården”. 
Efterbete skedde emellertid inte gärna i de sydöstsvenska lövängarna. Djuren vallades eftersom man 
inte hade stängsel mellan åker och äng. Allehanda marker slogs och gräset togs tillvara. Åker och äng 
har från början varit enskilt ägda inägomarker.  
 
 
Ökade krav på avkastning blir slåtterängens bane 
Produktionen på slåtterängarna har alltid varit ett problem och den traditionella ängsslåttern 
försvann i stort sett helt under 1800-talet. Ängen, som varit helt dominerande under tidigare skeden, 
ersattes av åker, betesmark eller kultiverad slåttervall. Under 1800-talet dominerades 
kulturlandskapet av åkrar och magrare utmarksbeten. För att öka avkastningen och 
 
 
Slåtteräng vid Rörviks kile. Foto: Ernst Manker 1942. 
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produktionen på de från äng till hage överförda markerna började man att gödsla dem och så in 
vallväxter. Markerna blev s.k. ”kultiverade betesmarker”. 

Vid övergången mellan 1800- och 1900-tal omfattade ängen, hagen och betesmarken, dvs. de 
naturliga fodermarkerna i Sverige ca 1 500 000 ha och idag beräknas ca 200 000 ha finnas kvar. 
Åkermarken bredde ut sig på den gamla ängs- och betesmarken längst ner i dalbottnarna. Nya 
hägnadssystem lades upp, inte som förr för att skydda åker och äng mot boskapen, utan för att stänga 
in djuren i mindre områden än förut. 
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Figur 1. Åker, äng och betesmark i Sverige 1881-1981 (Källa: SCB 1990). 
 
 
Ljunghedar, betesmarker på skärgårdsöar och andra utmarksbeten 
I skärgården släpptes boskapen på bete ute på öarna. Dit fick kvinnorna ro för att mjölka, och ”lärer 
väl här till en del komma”, skriver Kalm, ”att de på öarna hade dubbelt mera mjölk än de på fasta landet”. 
Också strandängsbetena var högt uppskattade för sin höga kvalitet. Får tycks ha varit vanligast i 
kusttrakterna, särskilt på Orust och Tjörn. Dessa öar var kända för sina fina ostar, tillverkade av en 
blandning av får- och komjölk. 

”Sällan finnes någon, han må vara så fattig han någonsin vill, som om han ej har annat, åtminstone skall 
hava ett svin. De brukade på många ställen en rolig sed att föda dem, nämligen de hade klovat och tjudrat den 
vid vägar i åkrarna, därest de ej mådde så illa” skriver Kalm. Också på strandängar såg han svin gå på 
bete. 

Utmarken har varit avskild från inägomarken genom stenhägnader. Först efter skiftesreformerna 
har utmarken skiftats till enskild egendom. Oedman skriver att man 1740 började se alltfler 
stengärdesgårdar mot utmarken genom att man var utlovad skattelättnader om man använde sten 
istället för trä. Där man hade tillgång på skog var hägnaderna av trä. Kalm beskriver stenhägnaderna 
som smala, rangliga och ”ej så rejäla som dalkarlar göra; härav kommer det att man kan sparka omkull hela 
deras stengärdesgård”. Linné skriver att de ”äro så ruckligt lagde, att de vid första påstötande ramla omkull”. 

Under första hälften av 1800-talet når ljungheden sin maximala utbredning och marker som 
Herrestadsfjället och Kynnefjäll avskogas, betas och markerna beväxes med ljunghed. 

Ljungheden uppstår inte direkt på avverkad mark utan först efter några år av urlakning och 
näringsbortförsel. Efter ett svedjebruk är markerna relativt goda enbart i några få år. För att få 
nytillväxt av gräs och örter i utmarkerna brändes ljungen vart tredje till vart fjärde år. Västkustens 
hedlandskap lär har varit mycket rikt på fågel som orre och rapphöna. Den senare är omdiskuterad – 
är den verkligen inhemsk? Olaus Magnus omnämner den som ett värdefullt vilt och rekommenderar 
diverse skyddsåtgärder under början av den s.k. ”lilla istiden” och säkert led då rapphönsen av 
klimatförändringarna. Men rapphönsrester har 
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påträffats vid utgrävningar i Eketorp på Öland så om arten är inplanterad måste detta ha skett under 
förhistorisk tid.  

Skogsbeten har knappast förekommit i modern tid i Bohuslän, medan övriga Götalands skogs- och 
mellanbygder hade gott om betade skogsmarker. Skogsbetet minskade successivt och upphörde 
nästan helt under 1920-talet. Det fanns dock enstaka bönder längs gränsen mot Dalsland som höll 
djur på skogen ända in på 1960-talet. 

Vad beträffar numerären betande djur i landet så var antalet nötkreatur störst så sent som på 1930-
talet (ca 3 miljoner) för att därefter sjunka. Antalet får var däremot störst vid mitten av 1800-talet och 
minskade sedan ända fram till 1950-talet.  
 
 
Åkerbruket, problem och möjligheter 
1700-talets åkrar låg som tidigare på lätt sluttande marker för avrinningens skull. Dränering med 
hjälp av diken var här i Västsverige ett näst intill okänt begrepp. Men genom att åkertegarna 
fortfarande plöjdes så att de fick en välvd yta som i sig gav dräneringseffekt, så fungerade det ganska 
bra ändå. Vid sidan om problem med dräneringen så var bristen på gödsel det allestädes närvarande 
problemet.  

Där inte stallgödseln räckte till har man på vissa ställen längs kusten använt tång och på vissa 
ställen i Göteborgs skärgård har tånggödsel använts ända in på 1900-talet. Tånggödsel tycks 
emellertid inte ha utnyttjats lika konsekvent här som i Norge och Halland. Det finns spridda 
uppgifter om att man grävt upp grästorvor och matjord från utmarkerna och flyttat över till åkrarna. 
Fiskrens, ja till och med saltlake från insaltad makrill, lär ha gett gott resultat. Man kunde också 
använda metoder för att översvämma åkermarken, på samma sätt  
 
 
Får på utmarksbete. Foto: Per Schillander. 
 
 
som man ibland gjorde med sidvallsängar. Exempel på detta finns både från Norge och den allra 
sydligaste länsdelen, men hur pass vanligt det var vet vi inte. 

Bruket att köra ut gödsel med slädar var vanligt på 1700-talet i norra delen av länet och på Orust 
och Tjörn, medan man längre söderut oftare använde kärror. På Koster körde man till och med hem 
höet på slädar, enligt Pehr Kalm. De tunga lerorna i dalbottnarna, som tidigare utgjort ängsmarker, 
kunde på 1800-talet, för första gången med hjälp av den nya järnplogen 
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odlas upp till åkermark. Vid 1800-talets mitt hade större delen av de tungarbetade dalbottnarna lagts 
om till åkermark. Då hade också de första maskintillverkade vältarna, hästräfsorna och 
radsåningsmaskinerna börjat dyka upp i de större gårdarnas redskapsbestånd. Omkring tjugo till 
trettio år senare kom de första fjäderharvarna och slåttermaskinerna. 

Problemet med vattenavledning i sanka åkrar löstes genom en målmedveten utdikning, där de 
öppna dikena snart ersattes med täckta. Täckdikning gjordes med sten och småskärv som täcktes 
över med halm, ljung, tång eller ris. På 1890-talet köpte Hushållningssällskapet in stora partier med 
tegelrör, som man delade ut till småbrukare. 

Utdikning blev också lösenordet för de många nyodlingarna, där ett stort antal kärr och myrar 
förvandlades till åkrar. Mellan 1870 och 1920 utgick statliga bidrag för uppodling av sådana 
våtmarker. 
 
 
Åkerns grödor 
Genom Kalms detaljerade anteckningar från plats till plats kan vi iaktta skillnader i odlingssystemet i 
olika delar av länet på 1700-talet. Norrut i Bohuslän hade de inte så mycket åkermark, och där sådde 
man årligen utan träda. Såningstiden var på våren, och det främsta sädesslaget korn. ”Av korn ”, 
skriver Kalm, ”göres det bröd, som över hela Bohuslän ätes av gemene man, och kallas läfsor, vilket på somliga 
ställen är så vitt som en tunnebotten samt mestendels så tunt som ett papper, så att man måste åtminstone 
lägga det åttadubbelt i mun om man skall hava något att bita på och det skall något kännas”. 

Längre söderut är åkrarna större, där har man trädessystem, och sår också en hel del råg som 
höstsäde. Ärtor sås i den södra delen av länet, men inte norrut. Också bönor har en dominans i de 
södra delarna. Humle odlas på några få ställen i den södra länsdelen. Rovor odlas framförallt i de 
norra och östra delarna, medan kålland fanns på alla gårdar, ”huru fattig den eljest var”. 
 
 
...och åkerns ogräs 
Dagens åkermark hyser mycket få oönskade arter medan den gamla åkermarken var rik på ogräs av 
olika slag. Dessa är idag rariteter. De fleråriga svårutrotade ogräsen har klarat sig bra och är 
fortfarande vanliga. De har ofta djupa rötter och undgår djupplöjning. Hästhov åkertistel, fettistel, 
maskrosor och åkervinda är exempel på sådana arter. De sprider sig genom skott och knoppar på 
rötter och rotstockar och har funnits mycket länge. Troligen har alla rekryterats från den vilda 
naturen. Den ovanliga ryssgubben har däremot införts med säd, s.k. ”ryssråg” från de baltiska 
länderna omkring år 1760. Av ettåriga åkerogräs finns däremot en mångfald intressanta arter. De 
flesta följer höstsädens egen livsrytm. De gror på hösten, övervintrar och blommar på försommaren 
strax innan skörden. Exempel på sådana arter är råglosta, blåklint, klätt och åkerrasen av höskallra 
(Rhinanthus serotinus ssp. apterus) vilka troligen var vanliga för ett par hundra år sedan i vårt län men 
idag är utrotade. Deras frön liknar sädeskornen och följer lätt med skörden. Rensat utsäde gör att 
dessa arter försvinner. Andra arter som blivit mycket sällsynta p.g.a. reningen av utsädet är åkerven, 
purrhavre och flyghavre. Purrhavre odlades troligen i västra Smålands fattigmarksområden. 
 
 
Floran på gårdsplaner och bygator och liknande miljöer 
Många arter som finns i den naturliga miljön attraheras starkt av den kväverika miljön på 
gårdsplanen. Exempel på sådana arter är gåsört, saltgröe och mållor som t.ex. rödmålla och 
spjutmålla som naturligt påträffas på strändernas tångvallar. Brännässlan är möjligen ursprunglig på 
nitrathaltig mark i skånska lövskogar och på stränder men sannolikt är den införd överallt utom i 
fjällkedjan där den uppträder med en särskild underart. Kirskål är kanske ursprunglig i lundar och 
örtrika granskogar i Syd- och Mellansverige och så sent som på 1700-talet odlades den som grönsak. 

Arter som gårdsskräppa, tomtskräppa, vitplister, krustistel, oxtunga, blåeld, vit- och dillsenap och 
harkål har kommit hit genom jordbrukskulturen.  

Trolldomsörten bolmört som idag är en ovanlig växt i Västsverige användes till smärtstillande 
medel. Bolmört innehåller alkaloiderna scopolamin och hyoscyamin. Scopolamin har 
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använts som sanningsdrog under moderna politiska kättarrättegångar. Inandning av röken från de 
brända fröna orsakar lustkänslor och det var troligen sådana yrselscenerier som fick häxorna att tro 
att de varit på Blåkulla och utövat otukt med djävulen. Skelörten är släkt med opievallmon och har ett 
innehåll som är lika de droger som ingår i opium, papaverin, kodein och morfin. Odörten, en högväxt 
flockblommig växt som har en rödfläckig stjälk, har ett också ett starkt befläckat förflutet. Denna ört 
är med stor sannolikhet antikens ”cicuta”, giftväxten av vilken man beredde den dödsdryck som 
Sokrates dömdes att dricka. Lungrot(Chenopodium bonus-henrici) är troligen en gammal medicinalväxt 
som förvildats till kulturmarkerna. Av de växter som förvildats ur forna tiders kryddträdgårdar är 
gråboden mest vanliga. Gråbon eller gråbunan som den kallades under medeltiden är så nära knuten 
till bebyggelsen att man antar att den en gång tillhörde de odlade hälsoörterna. En läkebok från 1800-
talet anger följande; ”Artimisia” eller ”Grabo” drager ”alle onda wädzsko wt aff hoffuedit”. Den ansågs 
också hjälpa mot rödsot hos både djur och människor. Malörten togs som ”besk” och var dessutom 
användbar när det gällde att fördriva ”väggelöss, lopper och allehand gnitter”. Den användes och 
används också som brännvinskrydda, men strandmalörten anses vara bäst till detta ändamål. Många 
av arterna är vanliga i kulturmarken intill bebyggelsen men många har försvunnit eller blivit mycket 
sällsynta. Sådana arter är t.ex. mästerrot, verbena, libbsticka, ålandsrot, salvia och hjärtansfröjd. Mer 
eller mindre försvunna arter är surkulla och stinkmålla. 
 
 
 
 
Floran i ängar, hagar och betesmarker 
Slåtterängen var 1700-talet mycket vanlig. Vid ett besök i någon av de kvarvarande fragmenten i 
1990-talslandskapet kan man föreställa sig vilken färg- och formprakt som dåtidens inägomarker 
hyste. Ett stort antal örter, varav några starkt dominerande, präglade markerna. Den stora skillnaden 
mellan dåtidens slåtterängar och dagens slåttervallar är inslaget av örter som då var stort men idag 
betraktas närmast som ogräs. De gamla ängarna i den magrare bygden hyste inte vår tids 
importerade grässorter utan inslaget inskränkte sig till rödven, stagg och knägräs. Höproduktionen 
byggde framförallt på örter som sent kastade sitt frö, dvs. på självproduktion. 

Svinroten var en viktig ängsört vars blad blev till gott hö och vars rötter tjänade som föda åt svinen 
som ibland släpptes ut på ängen efter slåttern. För att svinen inte skulle böka sönder 

Gullviveplantor kan 
leva och föröka sig i 
närmare 100 år på 
välhävdad mark. Om 
hävden upphör blir 
konkurrensen från 
andra växter för svår 
och gullvivorna dör 
efter hand. 
Foto: Thomas Carlén. 
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grässvålen alltför mycket band man järntråd i deras trynen. Svinroten är möjligen inte naturlig utan 
kan vara utsådd i ängarna. 

Ängsväxternas sammansättning i slåtterängar varierade mycket från område till område. 
Karaktärsväxter för fastlandets lövrika ängar är skogsklöver, svinrot, 
liljekonvaljmidsommarblomster, klasefibbla ängsskära, höskallra och slåtterfibbla. I öst tillkommer 
bl.a. natt och dag samt stor blåklocka. I Småland kännetecknas ängen av stagg, slåttergubbe och 
sommarfibbla, i Roslagen av spenört och Adam och Eva och på Öland och Gotland av alla 
orkidéerna. 
 
 
Hägnader och hus 
Hägnaderna kring åker och äng var av trä i områden där det fortfarande fanns något virke att tillgå, 
annars byggde man av sten. Skillnaderna i odlingssystem i norr och söder gav skillnader också i 
sättet att hägna in markerna. Vid ensäde är det naturligt att ha åker och äng samhägnade mot 
utmarken, medan flersäde kräver fler hägnader mellan markslagen. Den skillnaden kan vi faktiskt 
iaktta än idag. 

Skillnaden mellan nord och syd kom också till uttryck i bebyggelsen. I äldre tid låg boningshuset 
med sina ekonomihus spridda i en något oreglerad klunga på gårdstomten, på samma sätt som i 
angränsande delar av Norge, Dalsland och Värmland. Under 1700-talet blev den kringbyggda, 
fyrlängade gårdstypen vanlig i södra delen av länet upp till Orust och Stenungsundstrakten. 
 
 
Bohuslän – influerat av tre kulturområden 
Orsaken till denna, om än oklara och lite flytande, tudelning av länets kulturlandskap är dess läge i 
den politiska stormens öga. Ända fram till 1658 hade treriksgränsen mellan Danmark, Norge och 
Sverige gått i Göta älv vid Kungälv. Det innebär att länets sydligaste socken Lindome, som ju tillhör 
Halland, fram till detta år ingick i det danska riket. Kållereds och Fässbergs socknar i Mölndals 
kommun, södra delen av nuvarande Göteborgs kommun samt Partille och Härryda kommuner tillhör 
Västergötland, och var därmed inordnade under svenska kronan. Norra delen av Hisingen och det 
övriga Bohuslän utgjorde den sydligaste landsdelen av Norge. Det norska riket hade sedan gammalt 
sina närmaste kulturkontakter med nordsjöländerna västerut. Danmark har huvudsakligen hämtat 
sina kulturimpulser söderut från kontinenten, och Sverige söder- och österifrån. Typiskt norska, 
danska och svenska traditioner har strålat samman här, och givit olika karaktär åt odlingslandskap 
och bebyggelse. 
 
 
Det bohuslänska jordbruket utvecklades långsamt 
Jämför man Bohusläns kulturlandskap med södra och östra Sveriges, ser man stora skillnader i 
inriktning, teknik och sädesslag. Medan jordbruket här knappt hade hunnit hämta sig på 1600-talet, 
hade östra Sverige redan på 1500-talet gått in i en ny expansionsfas med befolkningsökning och 
nyodlingar. Där utgjorde rågen cirka en tredjedel av utsädet, och resten bestod av korn och vete. I 
Västsverige odlades nästan bara korn och havre. Medan stora delar av Sverige hade gått över till 
effektiva växtföljder som två- och tresäde, höll man i Bohuslän envist fast vid det gamla ensädet utan 
träda. I Bohuslän hade man vårsådd, men på andra håll hade man gått över till höstsådd, som gav 
bättre avkastning. Däremot infördes plogen tidigt i Bohuslän, medan årdret förblev det vanliga ända 
in på 1800-talet i östra och stora delar av södra Sverige. 

En annan skillnad ser vi i bybildningen. Jämfört med övriga Sverige var byarna här både få och 
små, utom i de stora slättbygderna. Allt som allt ger jordbruket i länet under medeltid och in på 1700-
talet ett ganska statiskt intryck med få nydaningar. Skogar, ängar och betesmarker hade utarmats och 
många bönder levde precis på marginalen: 

”De åter av invånarna, som ej nåkas sjön, föda sig med åkerbruk, ängs- och boskapsskötsel, och som desse 
stycken äro ej särdeles uppodlade, så må ock en stor del ej alltför väl. Sker det nu att säden slår fel, så är det ock 
beställt med deras föda, och kunna 2 à 3 sådana år i rad vara i stånd att i grund ruinera bonden, enkannerligen 
där han ej haver någon skog, körslor eller annat att tillgå att förtjäna sin utkomst av.” (Pehr Kalm) 
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Samtidigt hade en befolkningsökning börjat komma igång, och med den kom ett ökat behov av 
mat. Varför tog man då inte till sig fler idéer från den utveckling som södra och östra Sverige 
genomgick? Svaren skall nog sökas på flera plan. För det första hade vi här haft en djupare nedgång 
att ta oss upp ur. För det andra var Bohuslän som gränstrakt särskilt utsatt för ständiga, förödande 
krigshärjningar mellan Danmark–Norge och Sverige. Det ser också ut som om tvånget att till en 
början låta den arbetsintensiva sädesodlingen komma i andra hand så småningom utvecklades till en 
tradition som var svår att bryta. I betesdominerade områden med små åkrar var ensäde det mest 
lämpliga. Många djur gav tillräckligt mycket gödsel för att åkrarna skulle kunna brukas år efter år. 
Ensäde lämpar sig bäst för vårsådd. Kornet var ett härdigt och utpräglat vårsäde. Enligt 
kulturgeograferna finns det också ett samband mellan ensädesbygder och ensamgårdar eller små 
byar, och mellan flersäde och en stark bybildning. Den starka inriktningen på bete här var väl 
anpassad till regionens naturförutsättningar och folkmängd, men den hade under 1700-talet drivits 
till sin yttersta gräns. Till detta kom befolkningsökningen, som åtminstone i centralbygderna hade 
resulterat i en långt driven uppdelning av åker- och ängsmark, vilket i högsta grad försvårade 
brukandet. 

Systemet kunde knappast upplösas gradvis, utan måste bytas ut mot ett nytt. Brottet kom på 1700- 
och 1800-talen genom de statliga skiftesreformerna. 
 
 
Hemmansklyvningen 
En tidig markreform var den s.k. hemmansklyvningen 1747, där man gavs tillåtelse till en klyvning 
ner till 1/16. I verkligheten klövs ännu mer. Den kraftiga befolkningsexpansion som denna reform 
ledde till utgjordes av människor som bosatte sig på redan uppodlad jord inom det befintliga 
odlingslandskapet. Detta landskap var emellertid redan fulletablerat med avseende på bärkraftiga 
enheter. 
 
 
Storskiftet 
1749 kom den första kungliga förordningen om storskifte. Skiftena syftade till att bringa ordning i de 
bitvis kaotiska markägoförhållandena genom att få alla ägor till en gård samlade på ett ställe, så att 
man kunde bruka mera rationellt. Förutsättningen var att alla i byn var överens om skiftet. Att alla 
skulle vara överens om en så radikal omläggning var naturligtvis för optimistiskt tänkt. Efter flera 
modifieringar mjukades storskiftesreformen upp, så att alla ”så vitt möjligt” skulle få sina ägor 
samlade i var sitt stycke, eller högst fyra. Det blev också möjligt för en enskild delägare att begära 
storskifte för sina ägor. Storskiftet fick gensvar framförallt i de större jordbruksområdenas byar. 
Mellan åren 1757 och 1770 genomfördes 12 skiftesförrättningar i Björlanda socken, 15 i Bokenäs och 
13 i Bro socken. Flest storskiften genomfördes mellan åren 1791 och 1810, då Kville socken stod för 92 
och Skee för hela 106 förrättningar. Även om storskiftena undanröjde den allra värsta tegblandningen 
nådde man ofta inte upp ens till den lägsta ambitionsnivån med fyra ägostycken och många gårdar 
skiftades inte alls.  

Under skiftet kunde både inägor och utmarker delas upp var för sig, ofta med ett par årtiondens 
mellanrum. Detta tidiga storskifte medförde emellertid sällan någon sprängning av byarna. 
Ägospridningen blev, trots en del problem, mer omfattande vilket ansågs som bra. Dock ökade 
odlingen på inägomarken och äng överfördes till åker vilket i sin tur inverkade menligt på 
boskapsskötsel och därmed också på gödseltillgången. Marken sögs ut och ängar röjdes på mark som 
var olämplig för detta ändamål. Följden blev en successiv utsugning av marken och en allt lägre 
avkastning vilket till slut ledde till hungersnöd och den stora emigrationen till Amerika vilken 
inleddes kring 1840. Den begynnande industrialiseringen minskade emellertid befolkningstrycket på 
landsbygden under slutet av 1800-talet. 
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Enskiftet 
Bysprängningarna inleddes med 1809 års enskiftesförordning. Även vid enskiftet kunde flera skiften 
läggas till samma gård p.g.a. att man skilde på bättre och sämre jord. Förutom jordskiften till en enda 
lott för var och en innebar förordningen om enskifte dessutom att husen måste flyttas ut från 
byplatsen. Enskiftet fick en mycket liten genomslagskraft i landet och brukar förbigås med tystnad. I 
Bohuslän genomfördes dock ett antal enskiften, men frågan är om inte bestämmelserna kringgicks 
ganska ordentligt, både i fråga om jordfördelning och utflyttningens omfattning. 
 
 
Laga skiftet 
1827 genomfördes en ny och mer reglerad skiftesreform som kallades laga skifte. I och med laga 
skiftet sprängdes flertalet bohuslänska byar och markanvändningen omordnades dramatiskt. Laga 
skiftet innehöll beräkningsgrunder för fördelning av mark efter dess bördighet och utförliga regler 
om ersättning för dem som måste flytta ut från sin gamla tomt. Dessutom fick man statsbidrag för 
flyttningen. Ett fullständigt laga skifte innebar också att utmarkerna, som tidigare varit gemensamma 
för en by, en socken eller ibland till och med för ett härad, måste delas upp i enskild ägo. 

Laga skiftet fick en mycket stor betydelse. Förrättningarna kom snabbt igång, och fram till omkring 
1860 hade de flesta skiftat sina ägor. Snabbaste starten gjorde Solberga socken, där två tredjedelar av 
socknens förrättningar var klara redan före 1835. 

Dessutom infördes stålplogen vilken gjorde det möjligt att uppodla de tunga lerorna i 
dalbottnarna. Vid 1800-talets mitt hade dalbottnarna i allmänhet lagts under plogen. Man hade trots 
detta svårigheter med dränering och avvattning. De stenmurar som fanns tidigare användes till nya 
ägogränser vid laga skifte. 

Efter laga skiftets genomförande fanns nu praktiska möjligheter till ett modernare jordbruk. 
Däremot saknades ofta effektiva redskap, och framför allt kunskapen om de nya grödor och metoder 
man borde använda. Fortfarande var korn och havre de mest odlade sädesslagen, tillsammans med 
blandkorn på de magrare jordarna. Potatis hade börjat odlas på några få ställen i den södra delen av 
länet. Men avkastningen, särskilt i de norra delarna, översteg sällan ”fjärde kornet” det vill säga en 
fyra gånger utsädet. Högre avkastning fick man naturligtvis i de bördigare slättbygderna, och på 
Orust och Tjörn fanns exempel på en sällsynt fruktbarhet ”där kornet i goda år avkastar tio och trädesråg 
ända till tjugo gånger utsädet, och därutöfver. Hvilken uppmuntran för fliten!” 
 
 
Ny teknik och befolkningsökning leder till en explosiv ökning av åkerarealen 
under 1800-talet och det tidiga 1900-talet 
När man började att odla vallväxter under mitten av 1800-talet minskade behovet av slåtterängsmark. 
Åkerarealen i hela landet var vid mitten av 1600-talet ca 600 000 ha, vid 1800-talets början var 
densamma ca 850 000 ha och vid seklets slut ca 3 500 000 ha. Den odlade jorden i Bohuslän 
femdubblades 1805-1905.  

Framförallt odlades havre från 1700-talet och framåt. Värmland och Västergötland odlade ca 50% 
av landets havre. Till en början användes det som brödsäd, men senare användes i stort sett all havre 
som hästfoder. Överallt odlades havre, även på de mest avlägsna jordarna. ”Havrejorden” som aldrig 
gödslades, lades endast i flerårig träda då och då. Havre är tåligt och kan växa överallt och behöver 
dessutom mycket litet gödning. Bakom odlingsmarkens expansion låg dels befolkningstillväxten, som 
orsakade behovet, dels skiftesreformen och nya redskap och tekniker som gav medlen till 
uppodlingen. Till detta kom den omfattande havreexporten på 1800-talet, som gav obegränsade 
möjligheter till en utomordentligt stor avsättning. Den bohuslänska havreexportens historia börjar 
1823, då skotten William Thorburn öppnade en handels- och rederirörelse i Uddevalla.  

Från 1840-talet blev havre ett viktigt inslag i verksamheten, och firman satte upp ett flertal magasin 
längs kusten för att få korta fraktavstånd för så många odlare som möjligt. Vi hade ju av tradition en 
god erfarenhet av havreodling i länet, särskilt i den norra delen, men med stigande efterfrågan ökade 
den också söderut och trängde ut odlingen av korn och bönor. År 1892 upptog havren en större andel 
av åkermarken i Älvsborgs, Kronobergs och Göteborgs  



 47 

 
 
 
 
 
Storskifteskarta från 1795 över hemmanet Ås i Svarteborgs socken, Munkedals kommun. 
Vid skiftet delades inägorna upp mellan Ås två gårdar (A och B) i större och mer sammanhängande 
ägoblock än tidigare.
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och Bohus län än någon annanstans i Sverige. Havreexporten minskade snabbt under 1890-talet. Men 
då var detta sädesslag så väl inarbetat att man fortsatte med odlingen. Fortfarande är Bohuslän och 
Vänerlandskapen Sveriges stora havredistrikt. 

Potatisen infördes på 1700-talet men det dröjde lång tid innan folk i gemen vågade äta den. Det 
berättas att tjänstefolket ville ha betalt för att äta potatis. Linné varnade för potatisen och sade att 
hälsosam föda inte kunde komma från giftörternas familj Solanaceae. En notis i Inrikes tidningar den 3 
mars 1774 visar emellertid att potatisen spelade en nyckelroll på Hisingen redan på 1770-talet där 
över 100 hushåll levde av potatisodling. Åkergröda av större format blev potatisen först efter skiftena, 
fram mot mitten på 1800-talet och då främst för brännvinsframställning. Djupplöjning kunde inte 
utföras varför tung lerjord kom att uppodlas senare när kraftiga järnplogar kunde framställas. Det var 
därför svårt att bli av med ogräs vilka ofta dominerade i den gamla tidens åkrar. Plogen fick helt 
enkelt inte död på ogräsets rötter. Ogräsen benämns ofta med förfärliga namn som t.ex. puktörne, 
djävulens törne. 

Dikningen av åkermark under stormaktstiden (ca 1600-1750) hade avgjort gett stor 
produktionshöjning i stora delar av centrala Sverige men de stora slättbygderna i Syd- och 
Mellansverige var inte dikade och gav dålig avkastning.  
 
 
Hushållningssällskapen 
Hushållningssällskapen bildades under början av 1800-talet och bidrog till att sprida kunskap om nya 
jordbruksmetoder. Bland annat introducerades växelbruket vilket innebar att man växlade grödor 
från år till år på samma fält. Senare infördes även vallodling (klöver och gräs) på åkermark för 
höskörd. Klöverinslaget i vallen gjorde att den blev i stort sett självförsörjande på kväve. De ökande 
skördarna av vallhö gjorde att boskapsbesättningarna, främst kor, fördubblades under 1800-talet. 
Förutom åkerarealen ökade också de enskilda åkrarnas storlek, en rationalisering som fortfarande 
pågår. 

1814 bildades Göteborgs och Bohus läns Hushållningssällskap. Genom upplysningsverksamhet 
och praktiskt stöd ville de råda bot på ”de bland länets allmoge mäst rådande fördomar och sedvanor, som 
motverka förbättring i lantbruk”. 

Hushållningssällskapet stöddes av Lantbruksakademin. Akademin såg till att en uppsättning 
modeller av moderna redskap sändes hit, så att bönderna fick se hur de fungerade. Den skickade 
också fröer av nya och mer givande sädesslag, foder- och trädgårdsväxter, som 
Hushållningssällskapet sedan delade ut till jordbrukarna för försöksodling. Bland de nya 
vallväxterna som introducerades var timotej, ängskavle, knylhavre, engelskt rajgräs, rödklöver och 
lucern. Föret var trögt, men storgårdarna visade vägen. På gården Anfasteröd i Ljungs socken hade 
skotten W.A. Macfie vid 1800-talets mitt infört både klöverodling och täckdikning med hjälp av 
skärvsten, något som sågs med den största misstro: 

”Och så kommo avlägsna folk för att se på den galne utlänningen, som körde 100-tals lass sten på sina 
gärden och tog bort dikena och i stället för att så sina åkrar med råg och korn sådde han röda blommor. ” 

Lika sakta gick det med övergången från ensäde till ett ordnat växelbruk. I upplysningarna till 
Hushållningssällskapets jordbruksstatistik från 1873 heter det: 

”Vid de större egendomarna ordnat växelbruk med trädesbruk; vid de mindre, eller egentligen hos allmogen 
ett oregelbundet omloppsbruk, där träda ofta uteslutes”. 

Inte förrän omkring sekelskiftet 1900 hade brukningssättet vid flertalet av de mindre gårdarna 
ändrats. Det moderna jordbrukets genombrott kom sent här i länet. 
 
 
Bebyggelse 
En stor del av bebyggelsen hade vid laga skiftet fått flytta ner från sina höjdlägen på bykullarna. Ofta 
lades de nya tomterna ut på rad precis nedanför den gamla bytomten, så nära berget som möjligt för 
att lämna största möjliga utrymme kvar åt odlingsmarken. Och när man ändå byggde nytt, passade 
man på att göra husen större och bredare och det västsvenska dubbelhuset blev en nästan 
allenarådande hustyp för denna period. Våra torp och backstugor på utmarkerna kom till under 
1700-talet och 1800-talet, genom en liberal befolkningspolitik som gjorde att sådana fick byggas på 
bondejord och inte, som tidigare, enbart på storgodsmark. Detta hängde samman med skiftena som 
medförde att utmarken övergick från allmän till enskild ägo. 
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Dubbelhuset är karaktäristiskt för västra Sverige. I Bohuslän började denna hustyp byggas strax före 
mitten av 1800-talet. Foto: Bohusläns museum. 
 
 
Skogen sluter sig återigen vid sekelskiftet 
Den skogsbrist Pehr Kalm beskrev på 1700-talet hade ytterligare förvärrats och nådde på 1850-talet 
sin kulmen. I Bohuslän återfanns landets största, sammanhängande ljunghedsområden. Axel 
Emanuel Holmberg, som på 1840-talet gav ut sin ”Bohusläns historia och beskrivning” ger en 
målande bild av Kynnefjäll som ”visar på sin milsbreda rygg anblicken af den hemskaste öken”. Lika kalt 
var landskapet i norra Halland. Den skogsmark som fanns kvar hade i stort sett trängts undan till 
länets östra och nordligaste delar. Från 1870-talet och framåt lade Hushållningssällskapet ner stora 
belopp på skogsodling och skogsvård, särskilt i fjällbygdernas kala ljunghedsområden. Detta sågs till 
en början med oblida ögon av de småbrukare som av hävd haft sina betesmarker här. Men så 
småningom slog den nya tidens jordbruk igenom med vallodling och mindre betesgång, och då 
försvann ljunghedens ekonomiska värde. 

Efter 1905 fortsattes skogsvårdsarbetet av Skogsvårdsstyrelsen, från 1912 också av Skogssällskapet. 
Från omkring 1870 till 1930 hade ungefär 45 000 hektar skogsplanterats, och dessutom cirka 5000 
hektar ljungmark förvandlats till skog genom självsådd. 

Medan man på andra håll i landet vid den här tiden hade en mera omfattande nyodling av 
åkermark än här, så rådde det motsatta förhållandet för beskogningen. Ingen annanstans växte 
skogen till i omfång så som här i länet. Gran och tall var det som planterades, och de mörka skogarna 
som växte upp gav landskapet ett helt nytt utseende. Granen är ett sentida inslag i de bohuslänska 
skogarna och har fått fotfäste här först under det senaste seklet. 

Med den intensiva dikningsverksamheten försvann många vattenrika småområden, där myrväxter 
och ett otal smådjur haft sin naturliga hemvist. När vallodling och konstgödsling kom in i bilden 
utarmades ängsfloran, och när ljunghedarna blev skogsplanterade försvann hedfloran och de 
betesgynnade örterna. Genom jordbrukets rationaliseringar började landskapet förlora sin tidigare 
variationsrikedom. Denna utveckling inleddes på 1800-talet, men först på 1900-talet då den drivits 
mycket långt, blev vi medvetna om det barn som slängdes ut med badvattnet. 
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Från 1800-talets början omvandlades 
jordbruket kraftigt. Denna ”agrara 
revolution” har skapat det landskap vi 
kan se i dag. Kartserien över hemmanet 
Habäck i Björketorps socken ovan, visar 
hur landskapets innehåll allt mer har 
förändrats från mångformighet till 
ensidighet. Nya rationella 
brukningsmetoder har medfört att även 
själva landskapet rationaliserats. Så 
kallade odlingshinder som öppna diken, 
åkerholmar och gärdesgårdar har tagits 
bort, vilket har medfört att viktiga 
reträttplatser för djur och växter har 
gått förlorade. Rationaliseringen innebär 
också att landskapet utarmats på 
kulturhistoriska element som vittnar om 
äldre brukningssystem och 
levnadsförhållanden. 
Illustration: Malin Larsson. 
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Efterkrigstiden – från jordbrukssamhälle till industrisamhälle 
Utvecklingen under 1900-talet har präglats av en fortgående rationalisering av jordbruksdriften. 
Traktorer och skördetröskor är kanske de viktigaste exemplen på mekaniseringen. Men vi har också 
rationaliserat själva landskapet. Åkrar har förstorats genom sammanläggning av småstycken, 
oregelbundna åkerfigurer har rätats ut, mindre åkerholmar sprängts bort, öppna diken lagts igen och 
gärdesgårdar plockats bort. 

År 1870 var jordbruket fortfarande modernäringen i länet och försörjde då drygt 70% av 
befolkningen, Göteborg undantaget. Omkring år 1900 hade jordbrukets andel i försörjningen sjunkit 
till 55%, och den fortsatte sjunka efter hand som städernas industrier sög åt sig allt mer av 
arbetskraften. 

På 1930-talet påbörjades den avfolkning av landsbygden, som sedan fortsatt in i våra dagar. År 
1950 var det bara 37% av befolkningen som hade sin försörjning av jordbruket. Sammantaget 
minskade den jordbrukande befolkningen mellan 1870 och 1950 med mer än hälften. Under 1970- och 
1980-talen minskade åkerarealen med cirka 10%, och det var särskilt de mindre gårdarna med 2-10 
hektars areal som drabbades. Vad har egentligen hänt med den nedlagda åkermarken? 

En hel del mark har slagits ihop med andra gårdars ägor som betesvall. Andra marker har 
planterats med skog, i de allra flesta fall granskog. Ytkrävande småindustriområden, villasamhällen 
och köpcentra har tagit sin del. Under det senaste decenniet har delar av odlingsmarken omformats 
till smaragdgröna golfbanelandskap, som visserligen är öppna, men kulturhistoriskt och biologiskt 
sett totalt ödelagda. En stor del av åker- och ängsmarken har helt enkelt stått och slyat igen. 1990 års 
beslut om en omläggning av jordbruket för att minska Sveriges spannmålsöverskott måste givetvis 
innebära en ytterligare minskning av åkermark. En väntad effekt är att detta i högre grad drabbar 
mindre, svårbrukade enheter än sådana med stora, sammanhängande odlingsytor, som kan brukas 
på ett mera storskaligt sätt. Detta skulle i sin tur få mycket negativa följder för de biologiska och 
kulturhistoriska värdena i odlingslandskapet. I Göteborgs och Bohus län är det just småbruken som 
dominerar, medan storjordbruken är påfallande få. Man måste faktiskt gå norr om Dalälven för att 
finna en motsvarighet. Detta beror naturligtvis på de förutsättningar naturen gett: ett mycket 
småsplittrat landskap, där en tredjedel utgörs av impediment. Men i detta ligger också en tillgång. 
Det har resulterat i ett innehållsrikt, varierat och på många sätt särpräglat kulturlandskap, som är 
värt att värna om och till del bevara för framtiden. Jämfört med de stora, rationellt brukade 
slättbygderna österut och söderut i landet har vi fortfarande mycket kvar av det traditionella 
kulturlandskapets mångfald. Och att vi har det kvar beror dels på de naturgivna förutsättningarna, 
dels på bondens arbete. Orden kan variera, men en vanlig åsikt bland bönderna är denna: ”Här har 
min far och farfar gått och hållit undan för sly. Jag vill att det skall vara fint under min tid här också”. Finare 
än så kan man knappast uttrycka den stolthet och det ansvar man kan känna för sin gård och sin 
hembygd. För att rädda större delar krävs ett offensivt nytänkande och ett stort mått av 
uppfinningsrikedom. I den historiska beskrivningen har vi fått en bild av hur landskapet ständigt 
förändrats, både i tid och rum. Att kulturlandskapet är föränderligt innebär också att vi har en 
möjlighet att påverka utvecklingen. Vi har redan sett de första försöken till att få fram nya, 
livskraftiga nischer. Satsningar på köttdjur, ”ekologisk” mjölkproduktion, nya energigrödor, 
”biologiskt” inriktad trädgårdsodling, hemproducerade matvaror med samordnad försäljning, är 
bara några exempel. Än är säkert inte sista ordet sagt om det bohuslänska kulturlandskapets framtid. 
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4. BOHUSLÄN IDAG – EN BESKRIVNING AV DET 
AGRARA VARDAGSLANDSKAPET 
 
             
 
 
Förutsättningarna 
Göteborgs och Bohus län upptar en yta av 5140,7 km2 och har 754 438 invånare (1/1 1994). 
Kommunerna i Göteborgs och Bohus län är 15 till antalet och varierar mycket i storlek. 

Landskapet är till största delen av utpräglad sprickdalstyp där bergområden genomskärs av mer 
eller mindre djupa dalgångar. Höjdområdena har oftast inget eller mycket tunt jordtäcke och 
sparsam, mager vegetation medan de flackt liggande sedimentfyllda dalgångarna kännetecknas av 
större näringsrikedom. I länets östligaste delar, som gränsar mot Västergötland och Dalsland, ligger 
flera vidsträckta, magra utmarksområden som idag täcks av stora skogsområden. Mest välkända är 
Svartedalen, Vättlefjäll, Bredfjället och Kynnefjäll. Dessa fjällområden bryter starkt mot de bördiga, 
finjordsrika dalgångarna där andelen jordbruksmark är stor. Jordarna i dalgångarna har goda 
näringsförhållanden och avkastningen är god för samtliga grödor. Jordbruket är emellertid ofta 
småskaligt och länet kännetecknas av många små brukningsenheter.  

I anslutning till kustbandet karaktäriseras vegetationens sammansättning av en stark påverkan 
från skalgrusbankar. Dessa är belägna i relativt höga lägen och är vanligen exponerade mot väster, 
norr och söder. Närheten till havet har stor inverkan både på klimat och vegetation. 
Årsmedeltemperaturen är ca 6 grader och nederbörden ca 700 mm/år. Den dominerande 
vindriktningen under året är sydvästlig. 

Göteborgs och Bohus län ligger delvis inom den nemorala vegetationszonen (lövskogsregionen) 
och delvis inom den boreonemorala vegetationszonen (södra barrskogsregionen). De 
naturgeografiska regionerna i länet är: 
 
 • Ljungheds- och kustskogsområden längs svenska västkusten 
  Norra Hallands och södra Bohusläns kust- och skärgårdsområde 
 • Bohusläns kustskogsregion 
 • Sydvästra Sveriges kuperade barr- och lövskogslandskap 
  Dalslandsområdet 
  Södra Västergötlands sprickdalsområde 
 
De agrara kulturlandskapsregionerna är: 
 
 • Bohuslänska kustbygden 
 • Bohusläns och Dalslands odlingsbygder 
 • Sydsvenska höglandets skogsbygder 
 
 
Sentida förändringar inom jordbruket 
Vårt sekels stora förändring inom jordbruket inträdde egentligen inte förrän under 1940- och 1950-
talen. Kännetecknande för den nya tiden är en högt driven mekanisering och en långt gången 
rationalisering. Komplicerade maskiner har under senare år tagit över allt mer av bondens arbete 
med jorden. Jordbruksmaskiner är lönsamma först när de kan användas i stor skala, vilket medför 
sammanläggning och täckdikning av åkerytor och sammanslagning av fastigheter. Hinder för 
maskinerna i form av stenbumlingar, stenhägnader, utskjutande åkerhörn m.m. har tagits bort. 
Olönsamt små ytor och enheter planteras med skog eller lämnas att växa igen.  

Arbetskraftsbehovet inom jordbruksnäringen har alltså minskat mycket kraftigt; i t.ex. Härryda 
kommun från 501 personer till 338 under 10-årsperioden 1960-70. En viss återflyttning sker dock idag. 
Bebyggelsen på landsbygden förtätas allt mer av grupphusbebyggelse på åkermark och 
ensamliggande villor i vackra slänter som tidigare varit betes- och slåttermark. 
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Granplantering på betesmark. Foto: Lena Åsander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det moderna jordbruket har förändrats från ett allsidigt varierat brukningssätt med flera olika 
inslag till vad man kallar monokultur och djuruppfödning. Idag kallas bönder spannmålsodlare, 
svinuppfödare, mjölkbönder osv. De sammansatta jordbruken med både animalisk och vegetabilisk 
produktion blir allt sällsyntare. Även om det storskaliga jordbruket är ett livsvillkor för många 
bönder finns i vårt län mycket kvar av såväl småskaligt jordbruk som småskaligt odlingslandskap. 
Bohusläns bönder har lång tradition som mångsysslare och för många av dagens bönder krävs en 
bisyssla bredvid jordbruket, som i sig inte är bärande. 

Tack vare detta har vi runt om i länet också otaliga spår av det äldre jordbrukets landskap. Många 
av detta landskaps odlingsspår ligger också hos oss i övergivna landskapspartier som för vart år som 
går alltmer inbäddas i ris och sly. Andra fyller fortfarande sin ursprungliga funktion eller har fått en 
ny, men närliggande, funktion. Det finns dock fortfarande gårdar som till stor del drivs på 
traditionellt sätt. 

I länets södra skogsbygder finns flera påtagliga äldre odlingsspår i hävd, vårdade eller bara 
nyligen övergivna. På gården Stora Håltet, Landvetter socken, används fortfarande fägatan, här 
fungerar ännu stenhägnaderna runt åker och betesmark, djuren drivs ibland på skogsbete och vid en 
sedan länge övergiven tomtplats växer hamlade askar (dock inte hamlade sedan 1940-talet). Stora 
Håltet är ett ovanligt tydligt exempel på ett förkrigsjordbruk, men inte det enda i länet. På oändligt 
många gårdar finns dessutom flera delar av detta äldre jordbrukslandskap kvar. 

Den moderna jordbruksdriften har dock helt självklart satt sina spår i landskapsbilden. Som alltid: 
förändrad produktionsform ger ett förändrat kulturlandskap. Men inte bara 
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landskapets yttre former har förändrats, också innehållet, flora och fauna, är starkt påverkat. Ett 
under årtusenden uppbyggt ekosystem i jordbruksmark, ofta med lokala särdrag och specialiseringar 
slås raskt ut. Träd, blommor, småfåglar, småkryp, insekter och mikroorganismer berövas för varje 
igenväxande eller högproducerande yta sin ekologiska miljö, biotop. Antalet utrotningshotade växter 
och djur, beroende av ett varierat kulturlandskap, blir för varje skördesäsong allt fler. Resultatet blir 
artfattigdom och ett utarmat landskap. Artfattiga biotoper har visat sig gynna spridning och 
fortlevnad av skadedjur och parasiter på kulturväxter och husdjur. En allt för rik kvävegödning av 
odlad mark kan få ödesdigra följder för närliggande vattendrag i form av förkvävning av bottnar, 
organismer och fiskar osv. 

Mycket av den under förra seklet koloniserade marken var utmark, skogsmark. Många av de 
torpstugor som står kvar, är numera semesterparadis utan något gemensamt med förra seklets hårda 
livsvillkor. Andra är sedan länge raserade och rivna. Av den odlade torpmarken finns idag på sin 
höjd ett potatisland och en igenväxande beteshage kvar. Men det är inte svårt att se det som för inte 
länge sedan var: skogsmarkerna är genomkorsade av till synes obegripliga stengärdesgårdar, och 
husgrunder, källarruiner och förvildade fruktträd röjer platsen för torpstället, i närheten växer ofta 
barrskogen på ovanligt plana och stenfria ytor: före detta åkerlappar. I slänterna kämpar något 
enstaka kvarvarande lövträd och en utarmad markvegetation mot den avancerande barrskogen. 
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Figur 2. Jordbruksmarkens andel av kommunarealen i Göteborgs och Bohus läns olika 
kommuner 1991 (Källa: Lantbruksregistret 1991, Länsstatistik samt Ängs- och 
hagmarksinventeringen). Omfattar såväl betesvall, åkrar som naturliga betesmarker 
inkl. bergiga utmarksbeten. 
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Djurhållningen i länet 
Den stora förändringen inom jordbruket under de senaste 50 åren är att små och olönsamma delar av 
jordbruket lags ner. Smågårdar med små åkrar och små boskapsbesättningar har lagts ner och 
olönsamma och perifera delar av de bördiga bygderna har planterats med skog. Antalet mjölkkor i 
landet har minskat från 1 746 000 (1944) till 565 000 år 1988 – en minskning med ca 65%. 
Mjölkproduktionen har emellertid minskat med endast ca 25% (från 4 503 000 ton 1944 till 3 355 000 
ton år 1988, vilket innebär en avsevärt ökad avkastning per ko).  

Av de betande djur som år 1994 fanns i länet var totalt 49 491 nötdjur och 15 089 får, enligt den 
senaste beräkningen. Figur 3 visar antalet betande djur av olika slag i länets kommuner. 
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Figur 3. Antal nötkreatur, antal kor för mjölkproduktion, antal får samt totalt antal 
betesdjur i Göteborgs och Bohus läns kommuner 1994 (Källa: Lantbruksregistret 1994. 
Länsstatistik). 
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Åkerbruk i Bohuslän 
Den odlade arealen har minskat. Vid den senaste beräkningen (1994) hade Bohuslän ungefär 66 000 
ha åker. Minskningen är en följd av att småjordbruk lagts ner men också av den allt mer 
expanderande tätortsbebyggelsens och industriområdenas ytbehov och vägarnas ständigt ökade 
bredd. Åker efter åker har förvandlats till, och förvandlas i denna stund till villatomter, 
motorvägsreservat och asfalterade industritomter. Nu är cirkeln snart sluten: Åkrar som under 
århundradens slit och möda stenröjts, påförs idag fyllnadsmassor av sten och grus för väg- och 
husbyggen. Av människor och djur röjda hag- och betesmarker blir idag mekaniskt vårdade grönytor 
i bostadsområdenas periferi, eller övergivna landskapspartier där snårskogen ohämmat tillåts göra 
sitt (åter)inträde. 

Det senaste halvseklet har framförallt inneburit en dramatisk minskning av antalet 
jordbruksföretag. I landet finns 2 840 000 ha åkermark (1990). Antalet jordbruksföretag har minskat 
från 413 000 (1944) till 97 000 (1990) vilket är en minskning med ca 75%. Spannmålsproduktionen har 
däremot mer än fördubblats under samma tid trots att jordbruksarealen minskat med ca 800 000 ha. 
Detta visar vilken enorm rationalisering som jordbruket genomgått. Åkerarealen i de bördiga 
slättartade delarna i länet har expanderat under senare tid. Ett exempel från Morlanda socken visar 
att åkerarealen vid storskiftet 1780-1800 var ca 563 tunnland, vid laga skiftet 1850 ca 1760 tunnland 
och då den ekonomiska kartan upprättades (1936) 2540 tunnland. 
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Figur 4. Åkermarkens andel av kommunarealen i Göteborgs och Bohus läns olika kommuner 
1994 (Källa: Lantbruksregistret 1994. Länsstatistik). 
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Ängar hagar och betesmarker i Bohuslän 
Andelen välbevarade, naturliga ängar, hagar och betesmarker varierar kraftigt mellan de olika 
kommunerna inom länet. Orsakerna till variationerna är många. Förutsättningarna varierar beroende 
på skillnader i klimat, geologi, vegetationshistoria samt kulturhistoria i de olika delarna av länet. En 
annan väsentlig skillnad är att nedläggningen av jordbruk och boskapsskötselföretag varierat mycket 
mellan olika delar av länet. Kring de stora tätorterna är jordbruken färre än i mer avlägsna delarna. I 
skärgården finns en stor andel väl bevarade betesmiljöer kvar vilket kan förklaras med att stora 
områden här är relativt lätta och billiga att stängsla in. Skärgårdsöar behöver ju inte stängslas 
överhuvudtaget. 
 
 
 
 Kommun Totalareal (km2) Ängs- och hagmarker (km2) Andel av ytan (%) 
 
 Göteborg 448,6 5,0 1,1 
 Härryda 268,7 0,5 0,2 
 Kungälv 364,6 12,1 3,3 
 Lysekil 210,1 4,4 2,1 
 Munkedal 637,2 1,9 0,3 
 Mölndal 147,5 0,6 0,4 
 Orust 388,4 10,0 2,6 
 Partille 57,2 0 0 
 Sotenäs 139,8 3,8 2,7 
 Stenungsund 253,5 2,4 0,9 
 Strömstad 481,8 4,1 0,9 
 Tanum 908,9 13,7 1,5 
 Tjörn 167,3 12,0 7,2 
 Uddevalla 641,8 5,6 0,9 
 Öckerö 25,5 0,5 2,0 
 
 Summa för länet 5140,9 76,6 1,5 
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Figur 5. De naturliga fodermarkernas, dvs. opåverkade naturliga slåtter- och betesmarker, 
andel av kommunarealen i Göteborgs och Bohus läns olika kommuner. 
(Källa: Ängs- och hagmarksinventeringen). 
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Betes- och slåtterberoende naturtyper i Bohuslän 
Indelningen i naturtyper följer handboken ”Inventering av ängs- och hagmarker” (Naturvårdsverket 
1987). Vissa naturtyper är beroende av slåtterhävd (slåttermarker) och andra av beteshävd 
(betesmarker). En tredje kategori utgör hagmarkerna vilka i princip är betesmark på gammal 
inägomark. Den gamla inägomarken användes tidigare oftast som slåttermark. 

Här nedan följer en kortfattad beskrivning och definition av de hävdberoende naturtyperna – de 
naturliga fodermarkerna.  
 
 
Ängar på fast mark 
I Bohuslän finns idag enbart kvar några få slåtterängar i ordets egentliga betydelse. Efter skiftena 
fanns slåtterängen enbart kvar i större omfattning på strandängar (sältor). När kraven på en stor och 
riklig avkastning höjts så har slåtterängen varit den del som först fått stryka på foten genom 
förändrade brukningsmetoder. Konstgödsel och ändrad markanvändning har utrotat den genuina 
slåtterängen. Exempel från åren 1943-46 på Gotland och Öland ger vid handen att en naturlig 
slåtteräng ger ca 600 kg/ha, medan en konstgödslad slåtteräng ger ca 1400 kg/ha och en slåttervall 
3700 kg/ha. Då bör man betänka att Gotlands och Ölands marker har en hög avkastning jämfört med 
Bohuslän. I och med de stora förändringarna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev 
ängarna i dalbottnarna till åkermark medan ängar och åkrar intill bebyggelselägen i sluttningarna 
blev betesmarker och hägnades in (hagmarker). 
 
Hackslått 
En hårdvallsäng på ytblockig, kuperad eller sluttande moränmark. För slåttern används ofta en 
kortbladig lie med vilken man ”hackar” sig fram mellan stenar och block. Äldre hävdform bör ha 
varit slåtter och den nuvarande skall vara slåtter om naturtypen skall benämnas hackslått. Inom länet 
finns endast mycket små fragment utmed vägkanter, åkerrenar m.m. 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 4 stycken 
 Totalareal i länet:   2,8 ha 
 Medelstorlek:   0,7 ha 
 
 
Annan öppen äng 
En slåtteräng på fastmarksunderlag som inte kan hänföras till hackslått eller träd- och buskbärande 
äng. För att klassificeras som annan öppen äng krävs att den dominerande hävdformen är eller till 
helt nyligen varit slåtter. Naturtypen är liksom hackslått mycket ovanlig inom länet. Flera av de 
påträffade markerna har troligen sitt ursprung i åkermark. 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 8 stycken 
 Totalareal i länet:   12 ha 
 Medelstorlek:   1,5 ha 
 
 
Träd- och buskbärande äng 
En slåttermark som kännetecknas av öppna slåtterytor omväxlande med lövträdsdungar (runnor). 
Runnorna finns oftast i anslutning till stenar, hällar eller rösen. Ofta kan fossila åkrar förekomma. 
Den äldre hävdformen var slåtter medan dagens hävdform kan vara slåtter eller bete. Naturtypen 
förekommer inte längre i länet men var tidigare den mest allmänt förekommande. 
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Annan slåttermark 
En nykonstruerad term som avser slåttermark på gammal åkermark där floran efter många års slåtter 
är rik och vegetationstypen har karaktär av en ”äkta” slåtteräng. Denna ofta utomordentligt artrika 
och säregna slåtterängstyp är den mest frekventa i Göteborgs och Bohus län. Även slåtter i 
fornvårdande sammanhang har angivits under denna rubrik. 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 19 stycken 
 Totalareal i länet:   42 ha 
 Medelstorlek:   2,2 ha 
 
 
Fukt och våtmarker 
Denna grupp inrymmer slåtterängar och betesmarker på fuktigt till vått underlag, ofta belägna utmed 
sjö-, havs- eller åstränder.  
 
 
Strandäng vid Myggstaviken. Välhävdade strandängar är jämte betade utmarksöar i yttre 
skärgården de mest karaktäristiska, betesberoende naturtyperna i Bohuslän.  
Foto: Roland Olin. 
 
 
Havsstrandäng 
Havsstrandängen var förr i tiden en mycket vanlig naturtyp utmed alla Sveriges kuster. Inom länet 
finns, glädjande nog, ett mycket stort antal stora och vackra havsstrandängar. 

Naturtypen förekommer på flacka, finsedimentrika havsstränder och omfattar området mellan 
högsta och lägsta vattenståndet. Den hävdas idag företrädesvis genom bete medan den ursprungliga 
hävdformen var slåtter eller bete. 

Övre landstrandvegetation av salttåg-typ och nedre landstrandvegetation av revigt salt-gräs-typ 
dominerar. 

Mycket framstående exempel på havsstrandängar finns att beskåda vid Åbyfjorden (Lysekils och 
Sotenäs kommuner), Färlevfjorden (Lysekils och Munkedals kommuner) och Trälebergs kile (Lysekils 
kommun), Ödsmåls kile (Kungälvs kommun), Breviks kile (Tjörns kommun), norra delen av 
Stigfjorden (Orust kommun) samt Jorefjorden (Tanums kommun).  
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Inom naturtypen finns också exempel på områden där naturlig hävd i form av slåtter eller bete 
upphört men där floran fortfarande präglas av slåtter- eller betesgynnade/beroende arter. Den 
naturliga hävdformen har i många fall ersatts av tramp och badgästaktiviteter. 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 283 stycken 
 Totalareal i länet:   1121 ha 
 Medelstorlek:   4,0 ha 
 
 
Sötvattensstrandäng 
Denna naturtyp förekommer på såväl minerogena som organogena underlag utmed sjö- eller 
åstränder och omfattar området mellan högt och lågt vattenstånd. Den tidigare hävdformen var 
slåtter medan dagens hävdform oftast är bete. Om dagens hävdform är slåtter anges naturtypen som 
slåttermad. I Munkedals kommun har en s.k. dammäng påträffats. Eftersom ursprunget är tveksamt 
hänförs denna till kategorin sötvattensstrandängar. Länets sötvattensstrandängar är ofta små men har 
en relativt artrik flora. Goda exempel finns vid Kollungeröd vatten (Orust kommun) och Önna vatten 
(Sotenäs kommun). 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 18 stycken 
 Totalareal i länet:   63,1 ha 
 Medelstorlek:   3,5 ha 
 
 
Slåtterkärr/betade kärr 
Avser slåttermark på fuktigt till vått underlag som tar emot vatten och näring från omgivande marker 
(översilning). Naturtypen omfattar allt från fattigkärr till extremrikkärr. Idag är slåtterkärren mycket 
sällsynta och i förekommande fall svagt hävdade eller ohävdade. I denna rapport har betade kärr 
ibland benämnts som betade kärr och ohävdade kärrmarker som kärr. Ofta är kärren kalkpåverkade 
och hyser en mycket rik flora. Framstående exempel finns vid Halsbäck (Tjörns kommun) och vid 
Gröderhamnsängen (Lysekils kommun) med bl.a. förekomst av ängsnycklar. 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 14 stycken 
 Totalareal i länet:   36,6 ha 
 Medelstorlek:   2,5 ha 
 
 
Hagmarker 
Hagmarker är betesmarker på gammal inägomark. Dagens hävdform är bete. Den tidigare 
hävdformen var oftast slåtter men kan i vissa fall ha varit bete t.ex. i kalvhagar eller liknande som 
ligger på inägomark. 
 
Öppen hagmark 
Denna betesmarkstyp förekommer i olika terrängtyper och saknar i princip träd och buskar. Enstaka 
träd och buskar kan emellertid förekomma som solitärer eller utmed betesmarkens kanter. 

De öppna hagmarkerna är de till antalet vanligaste naturliga fodermarkerna i länet. Här påträffas 
ofta ett mycket stort antal slåtter- och betesgynnade arter. 

Fårsvingeltorräng, rödvengräshed, örtrik friskäng och rödvenfriskäng är de vanligaste 
vegetationstyperna. Högörtfuktängen är vanlig i områden med vikande hävd.  
 
 Antal påträffade objekt i länet: 344 stycken 
 Totalareal i länet:   1428 ha 
 Medelstorlek:   4,2 ha 
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Ekhage 
Ekhagen är en betesmark där ek är det enda eller helt dominerande trädslaget. Viss inblandning av 
andra lövträd förekommer dock ofta. Naturtypen förekommer på såväl rik som fattig mark men är 
tämligen ovanlig inom länet. De allra flesta av ekhagarna har en relativt stor krontäckning (>50%) 
vilket också påverkar floran. Rent slåttergynnade arter saknas i regel och de vanliga ängsväxterna är 
inte lika frekventa som i de öppna hagarna. Ekhagar med alltför stor krontäckning (>75%) har i de 
flesta fall diskvalificerats.  
 
 Antal påträffade objekt i länet: 63 stycken 
 Totalareal i länet:   170,6 ha 
 Medelstorlek:   2,7 ha 
 
 
Björkhage 
I björkhagen dominerar vårtbjörk på torrt till friskt underlag, medan glasbjörk kan förekomma om 
marken är fuktigare. Viss inblandning av andra trädslag än björk förekommer ofta. Björkhagen är 
mycket sparsamt förekommande inom länet. 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 23 stycken 
 Totalareal i länet:   46 ha 
 Medelstorlek:   2,0 ha 
 
 
Blandlövhage 
Övriga lövträdspräglade hagmarker förs till denna typ, som inrymmer såväl ädellövträdsrika 
hagmarker som hagmarker med mer triviala trädslag. Blandlövhagen är tämligen ovanlig inom länet 
och de flesta påträffade exemplen har ett svagt utvecklat fältskikt. 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 73 stycken 
 Totalareal i länet:   242 ha 
 Medelstorlek:   3,3 ha 
 
 
Annan träd- och buskbärande hagmark 
Hit räknas träd- och buskbärande betesmarker som inte kan hänföras till någon av de föregående 
typerna. Huvuddelen av de områden som förts till denna naturtyp är hagmarker med ett relativt stort 
inslag av tall, gran och enbuskar. I de flesta fall rör det sig om öppna hagmarker som börjat växa igen. 
De träd- och buskbärande hagmarkerna uppvisar stor variation och rymmer även ett stort antal olika 
vegetationstyper varav fårsvingeltorräng, artrik gräs-lågstarräng och rödvengräshed är de vanligast 
förekommande. Även betade kärrmarker har företrädesvis förts till denna naturtyp.  
 
 Antal påträffade objekt i länet: 315 stycken 
 Totalareal i länet:   886,4 ha 
 Medelstorlek:   2,8 ha 
 
 
Annan betesmark 
Denna benämning har i inventeringen använts för områden som t.ex. har en mycket rik flora men 
som till övervägande del ligger på gammal åkermark eller utgörs av gamla igenväxande 
skalgrustäkter som betas idag. Naturtypsbeteckningen hagmarksmosaik-/annan betesmark har 
angivits i vissa fall. Betesmarkerna utgörs i dessa fall av en komplex mosaik av gamla betade åkrar, 
hällmarker, skog, trädridåer och öppnare gräspartier. Betesmarkens mosaikartade karaktär har i vissa 
fall föranlett beteckningen hagmarkslandskap. 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 4 stycken 
 Totalareal i länet:   40 ha 
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 Medelstorlek:   10 ha 
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Övriga betesmarker 
För att naturtypen skall få benämnas ljunghed, annan öppen utmark eller betad skog skall både 
dagens och den tidigare hävdformen vara bete och området skall i princip ligga på gammal utmark. 
 
Buskrik utmark. 
Till naturtypen förs alla kontinuerligt hävdade och buskrika marker på gammal utmark, som inte är 
ljunghed. Vissa felaktigheter kan dock föreligga då kan man inte alltid avgöra vad som i gamla tider 
varit utmark eller inägomark. I de flesta fall har stora sammanhängande och buskdominerade 
områden, med ett förmodat förflutet som utmark, benämnts som buskrik utmark. Mindre områden 
har istället klassificerats som hagmark. 

Ett av länets allra vackraste exempel utgör den av höga klippstup inramade marken vid 
Rågårdsdal (Lysekils kommun). Ett annat gott exempel finns vid Hammar (Tjörn). 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 70 stycken 
 Totalareal i länet:   747 ha 
 Medelstorlek:   10,7 ha 
 
 
Ljunghed 
Ljungheden upptog på 1700- och 1800-talen stora utmarksarealer i västra Sveriges nederbördsrika 
magermarker. Alltför stort virkesuttag i kombination med hårt bete gav upphov till dessa 
hedområden. Idag har merparten av ljungheden åter blivit skogsmark och enbart små fragment 
återstår i landet. I Bohuslän finns enbart mindre fragment kvar av de tidigare så vidsträckta 
ljunghedsmarkerna. Särskilt vackra exempel är Bua hed (Sotenäs kommun), Vetteberget (Tjörn), 
Älgön (Kungälvs kommun) och S. Lavön (Orust kommun). 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 20 stycken   
 Totalareal i länet:   373 ha  
 Medelstorlek:   18,7 ha 
 
 
Annan öppen utmark 
Hit räknas andra träd- och buskfria betesmarker som inte kan hänföras till ljunghed eller alvar. 
Gräsen dominerar över ljung och ris i dessa marker. Naturtypen är sällsynt i Sverige som helhet men 
tämligen allmän i många delar av Bohuslän. 

Betesmarker som, p.g.a. fältskiktets sammansättning, inte kunnat benämnas som ljunghed eller 
buskrik utmark, har kallats annan öppen utmark. De betade utmarkerna i Bohuslän, som domineras 
av kustnära kala betade miljöer eller öppna betade skärgårdsöar är de bäst bevarade fodermarkerna 
vi har i Bohuslän och utgör ett naturhistoriskt adelsmärke för dessa trakter. Alla i inventeringen 
påträffade vegetationstyper finns i de öppna utmarkerna och någon dominerande typ är svår att 
ange. 

Många fina exempel finns kvar i länet och av dessa kan särskilt framhållas Ramsvikslandet 
(Sotenäs kommun), Galterö (Göteborgs kommun), Herrön (Tjörns kommun), Toftö (Tjörns kommun), 
delar av Kalvö-Lindö (Tanums kommun), Härnäset (Lysekils kommun) och Lindholmen (Strömstads 
kommun). 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 153 stycken 
 Totalareal i länet:   2558 ha 
 Medelstorlek:   16,5 ha 
 
 
Betad skog 
I äldre tider var skogen på utmarken en mycket viktig betesresurs. Idag går boskapen sällan på bete i 
den gamla utmarken. Den betade skogen karaktäriserades i regel av grova och glest stående barrträd 
omväxlande med mer eller mindre öppna gläntor, där grässvålen var väl utvecklad. Buskskiktet 
utgörs oftast av enbuskar. Betade skogar har inte omfattats av inventeringen men har ändå medtagits 
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i de fall sådana upptäckts i anslutning till andra objekt. 
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Betad skog skall enligt definitionen ligga på gammal utmark. Det är emellertid svårt att avgöra vad 
som är utmark respektive inäga. Dessutom är skogen inom länet av relativt ungt datum. Detta gör att 
det är mycket svårt (om överhuvudtaget möjligt) att hitta ”äkta” betad skog här. I denna rapport har 
äkta betad skog angivits för 20 områden vilka utgörs dels av betade lövskogar på utmarken, dels av 
gammal betad barrskog. Ett område (Näverkärr i Lysekils kommun) är troligen en mycket gammal 
betad lövskogsmiljö. Området hyser många hotade lövskogsarter (främst lavar) och har inventerats 
särskilt med avseende på dessa (Arvidsson m.fl. 1988). Här anges att området har en historia som 
betad lövskog ända sedan 1600-talet. 
 
 Antal påträffade objekt i länet: 20 stycken 
 Totalareal i länet:   107 ha 
 Medelstorlek:   5,4 ha 
 
 
Arter knutna till välhävdade ängs- och hagmarker i det bohuslänska 
odlingslandskapet 
Artlistan nedan omfattar särskilt intressanta arter knutna till det bohuslänska kulturlandskapet och 
följer Krok Th. och Almquist S. ”Svensk flora, fanerogamer och ormbunksväxter” (Uppsala, 1984). 
Arterna är listade i systematisk ordning. För akut hotade (1), sårbara (2), sällsynta (3) och 
hänsynskrävande (4) arter anges inom parentes respektive arts hotkategori enligt ArtDatabankens 
publikation Rödlistade växter i Sverige 1995. 
 
 
 Diphasiastrumcomplanatum  
 ssp. chamaecyparissus (2) cypresslummer 
 Selaginella selaginoides dvärglummer 
 Ophioglossum vulgatum ormtunga 
 Botrychium lunaria låsbräken 
 Taxus baccata (4) idegran 
 Stratiotes aloides vattenaloe 
 Hierocloë odorata myskgräs 
 Phleum arenarium sandtimotej 
 Corynephorus canescens borsttåtel 
 Aira praecox vårtåtel 
 Danthonia decumbens knägräs 
 Catabrosa aquatica (4) källgräs 
 Briza media darrgräs 
 Poa alpina fjällgröe 
 P. chaixii parkgröe 
 Glyceria declinata blågrönt mannagräs 
 G. plicata skånskt mannagräs 
 Blysmus rufus rödsäv 
 Blysmus compressus plattsäv 
 Eleocharis uniglumis agnsäv 
 Eriophorum gracile kärrull 
 Carex pulicaris loppstarr 
 C. hartmanii (4) hartmansstarr 
 C. maritima bågstarr 
 C. caryophyllea vårstarr 
 C. hostiana ängsstarr 
 C. capillaris hårstarr 
 C. paleacea strandstarr 
 C. vacillans saltstarr 
 Orchis mascula sankt Pers nycklar 
 Dactylorhiza incarnata var. cruenta blodnycklar 
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 D. maculata ssp. maculata jungfru Marie nycklar 
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 Gymnadenia conopsea brudsporre 
Platanthera bifolia nattviol 
 P. chlorantha grönvit nattviol 
 Herminium monorchis (2) honungsblomster 
 Epipactis palustris kärrknipprot 
 Polygonum viviparum ormrot 
 Lychnis alpina fjällnejlika 
 Dianthus armeria (2) knippnejlika 
 Sagina nodosa knutnarv 
 Ranunculus lingula sjöranunkel 
 R. cymbalaria (1) bohusranunkel 
 R. bulbosus knölsmörblomma 
 R. polyanthemos backsmörblomma 
 Pulsatilla vulgaris backsippa 
 Thalictrum minus kustruta 
 T. simplex backruta 
 Parnassia palustris slåtterblomma 
 Cotoneaster integerrimus oxbär 
 Alchemilla alpina fjällkåpa 
 Potentilla crantzii vårfingerört 
 P. tabernaemontani småfingerört 
 Fragaria viridis backsmultron 
 Filipendula vulgaris brudbröd 
 Lathyrus japonicus strandvial 
 Astragalus danicus (2) strandvedel 
 Trifolium fragiferum blåsklöver 
 Ononis arvensis stallört 
 Linum catharticum vildlin 
 Polygala vulgaris jungfrulin 
 Rhamnus catharticus getapel 
 Hypericum pulchrum (2) hedjohannesört 
 H. humifusum (2) dvärgjohannesört 
 Viola rupestris sandviol 
 Hippuris vulgaris hästsvansört 
 Eryngium maritimum (3) martorn 
 Primula veris gullviva 
 Anagallis arvensis rödmire 
 Limonium vulgare (4) marrisp 
 L. humile bohusmarrisp 
 Gentiana pneumonanthe klockgentiana 
 Gentianella amarella (4) ängsgentiana 
 G. uliginosa sumpgentiana 
 G. campestris ssp. campestris(4) fältgentiana 
 G. campestris ssp. baltica (4) kustgentiana 
 Centaurium littorale kustarun 
 C. pulchellum dvärgarun 
 Galium saxatile stenmåra 
 Cuscuta epithymum (2) ljungsnärja 
 C. europaea (4) nässelsnärja 
 Thymus serpyllum backtimjan 
 Euphrasia micrantha (4) ljungögontröst 
 Odontites litoralis strandrödtoppa 
 Melampyrum arvense (4) pukvete 
 M. cristatum korskovall 
 Rhinanthus serotinus höskallra 
 R. minor ängsskallra 
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 Pedicularis palustris kärrspira 
 P. sylvatica (4) granspira 
 Pinguicula vulgaris tätört 
 Plantago media rödkämpar 
 Carlina vulgaris spåtistel 
 Serratula tinctoria ängsskära 
 Centaurea cyanus blåklint 
 Artemisia campestris fältmalört 
 A. maritima strandmalört 
 Arnica montana slåttergubbe 
 Antennaria dioica kattfot 
 Inula salicina krissla 
 Scorzonera humilis svinrot 
 Taraxacum gr. Erythrosperma sandmaskrosor 
 T. gr. Palustria strandmaskrosor 
 Leontodon hispidus sommarfibbla 
 Hypochoeris maculata slåtterfibbla 
 Crepis praemorsa klasefibbla 
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5. BEVARANDEÅTGÄRDER FÖR SKYDD OCH 
SKÖTSEL AV NATUR- OCH KULTURVÄRDEN I 
ODLINGSLANDSKAPET 
 
             
 
 
Lagar 
Nedan uppräknas lagar som kan beröras vid skötsel eller skydd av odlingslandskapets natur- och 
kulturvärden. Tillämpliga delar av lagstiftningen redovisas kortfattat.  
 
 
Naturresurslagen (NRL) 
NRL syftar till att bevara natur- och kulturmiljövärden, att trygga landets försörjning med 
naturresurser i ett långsiktigt perspektiv och att främja ett ändamålsenligt byggande. Hushållning 
innebär både bevarande av natur- och kulturvärden och utnyttjande, t.ex. till skogsbruk, vägar eller 
andra viktiga verksamheter. Lagens intentioner ska följas när viss annan lagstiftning tillämpas. Detta 
kan gälla vid planläggning eller tillståndsprövning av exploateringsföretag i odlingslandskapet. 
 
Hushållningsregler finns i 2:a och 3:e kapitlet NRL. I 2:a kapitlet redovisas allmänna 
hushållningsregler om mark- och vattenområden som så långt möjligt ska skyddas och sådana som 
ska skyddas (riksintressen).  
 
I NRL 2:4 slås fast att jordbruksmark bara får användas för bebyggelse och anläggningar då det 
gäller väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annan mark. 
 
I NRL 2:6 nämns de mark- och vattenområden som är så värdefulla för naturvården, 
kulturminnesvården eller för friluftslivet att de bedöms vara riksintressen. I sådana fall är 
grundkravet att de skall skyddas och att staten får möjlighet att ingripa om så inte sker. En del 
områden som klassats som riksintressen utgörs av odlingslandskap där alltså riksintresset att bevara 
områdets naturvärden, kulturvärden eller värden för friluftslivet ska väga tyngst vid eventuella 
konflikter med andra intressen.  
 
 
Plan- och bygglagen (PBL) 
Lagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Grundtanken är att kommunerna enligt lagen har största ansvaret för planläggning.  

Kap 1 Inledande bestämmelser 
 
3 § Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen 
ska i stort ange användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelseutvecklingen i 
kommunen. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda. 
 
Kap 3 Krav på byggnader m.m. 
 
1 § Byggnader ska placeras och utformas lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärden på platsen.  
 
12 § Byggnader i sig, eller ingående i bebyggelseområden, som är särskilt viktiga från historisk, 
kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt får inte förvanskas. Tillämpningen bör utgå från vad som 
idag anses värt att bevara. Hit hör byggnader som representerar olika tidsepoker eller sociala 
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förhållanden eller som värderas högt av andra skäl. Byggnader och miljöer behöver inte vara av 
byggnadsminnesklass för att detta krav ska kunna hävdas i enskilda bygglovsärenden. 



 72 

I första hand är det kommunernas byggnadsnämnder som ska göra bedömningen av hur ett 
skyddsintresse ska hävdas. Enligt kapitel 5 kan i detaljplaner eller områdesbestämmelser, vilka till 
skillnad från översiktsplaner är bindande, utfärdas skyddsbestämmelser för bebyggelse av särskilt 
bevarandevärde. Enligt kapitel 8 kan lovplikten utökas för särskilt värdefull bebyggelse. 
Fastighetsägare som p.g.a. skyddsbestämmelser drabbas ekonomiskt kan i vissa fall kompenseras 
enligt PBLs ersättningsregler. 
 
Kap 4 Översiktsplan 
 
1 § behandlar översiktsplanen. Av planen skall framgå: 

a) grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden samt i fråga 
om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse 
b) hur kommunen avser att tillgodose riksintressen enligt lagen om hushållning med 
naturresurser (NRL) 

 
Översiktsplanerna behandlar långsiktiga strategiska frågor för markanvändning och byggande. 
Rekommendationerna anger vilka allmänna intressen som särskilt bör beaktas vid planläggning eller 
prövning. Rekommendationerna har stor informativ betydelse för att förverkliga målet att ta tillvara 
det kulturarv som den byggda miljön utgör.  
 
Lagen om kulturminnen 
Från och med den 1:a januari 1989 gäller lagen om kulturminnen, som ska skydda fornminnen, 
byggnader och andra kulturlämningar. 
 
(I propositionen som föregick beslutet om lagen om kulturminnen påpekas att kulturvärden i en 
kommun också kan skyddas genom annan lagstiftning, främst då naturresurslagen och plan- och 
bygglagen. Det kan t.ex. gälla kulturvärden som inte är så stora att skydd enligt kulturminneslagen 
kommer i fråga). 
 
2:a kap. Fornminnen 
  
1 § Fasta fornlämningar är skyddade enligt denna lag. Fornlämningar är t.ex.: 

- gravar och gravfält samt kyrkogårdar och andra gravplatser 
- resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler eller målningar 
- kors och minnesvårdar 
- samlingsplatser för rättsskipning, kult eller handel 
- lämningar av bostäder och boplatser samt lämningar efter arbetsliv och näringsfång 
- ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar m.m. 
- färdvägar, broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken samt gränsmärken och 

labyrinter 
- naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna 

liksom lämningar efter äldre folklig kult. 
 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna ansvarar för att lagreglerna efterlevs. Det är förbjudet att 
skada, flytta eller förändra ett fast fornminne utan tillstånd från länsstyrelsen. 
 
3:e kap. Byggnadsminnen 
(byggnader i kommunal och enskild ägo) 
 
1 § ”En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett 
kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras som byggnadsminne av 
länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminne får också tillämpas på park, trädgård eller annan 
anläggning av kulturhistoriskt värde”. 
 
Byggnadsminnesskyddet har i den nya kulturminneslagen vidgats till att också gälla byggnader 
inom synnerligen märkliga bebyggelseområden även om varje enskild byggnad i ett sådant område 
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inte i sig kan sägas vara synnerligen märklig i lagens mening. Det vidgade 
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byggnadsminnesskyddet svarar mot en strävan att i ökad utsträckning bevara samlade värdefulla 
miljöer, vid sidan av enskilda monument. 

Begreppet ”byggnad” ges i bestämmelserna en vid tolkning med resultat att bryggor, murar, 
vallar, kvarnar, sågar, broar, gruvor, alléer, parker, trädgårdar m.m. kan byggnadsminnesförklaras. 
En förutsättning är dock att de uppfyller kvalitetskravet i fråga om kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värde, samt att anläggningen i fråga äger en sådan ålder att ett kulturhistoriskt tidsperspektiv kan 
anläggas på den. 
 
 
Naturvårdslagen (NVL) 
Naturvårdslagen syftar till att skydda naturens värden som rekreationsmiljö, dess skönhetsvärden 
och dess värden från vetenskaplig och kulturell synpunkt. Naturvårdslagen är ett användbart 
instrument för att trygga naturmiljöer av intresse för natur- och kulturminnesvården. Det kan gälla 
försvinnande landskapspartier som präglats genom odling och hävd innefattande gamla slåtterängar 
och betesmarker, men också öppen bygd som man inte vill låta växa igen. Det kan också vara fråga 
om att begränsa arbetsföretag som kan innebära negativa ingrepp i natur- och kulturmiljön. Dit 
räknas åtgärder som täktverksamhet, kalavverkning och plantering av skog på inägomark. 
 
7 § Naturreservat. Ett naturområde med stora naturvetenskapliga, kulturvetenskapliga eller sociala 
värden kan av kommunen eller länsstyrelsen avsättas som naturreservat. Områdets pågående 
markanvändning, t.ex. jord- eller skogsbruk, får avsevärt försvåras vilket innebär att markägare som 
drabbas ekonomiskt av reservatets skyddsbestämmelser får ersättning, alternativt att 
reservatsbildaren köper in marken. Det ger stora möjligheter att skydda och sköta områden så att 
deras värden bibehålls men kräver oftast också ekonomiska resurser för att genomföras. En del 
kulturlandskap i länet med ängs- och hagmarker, bevaras och vårdas idag som naturreservat. 
 
15 § Strandskydd. I strandskyddet finns regler som syftar till att trygga allmänhetens tillgång till bad 
och friluftsliv vid vatten. 100-300 meter strand är skyddad runt sjöar, kuster och vattendrag. Reglerna 
innebär att byggnader och övriga verksamheter förknippade med bebyggelse inte får uppföras på 
strandskyddat område.  
 
18 § Täktverksamhet. Länsstyrelsens tillstånd krävs bl.a. för matjords- och grustäkt. Husbehovstäkt 
är undantagen från tillståndsplikt. Täkter i odlingslandskapet kan vara aktuella i områden med 
sandjordarter eller i skalgrusförande marker. 
 
18 c § Länsstyrelsens tillstånd krävs för markavvattning. 
 
19 § Naturvårdsområde. Områden med värden som beskrivits under 7 § kan istället skyddas som 
naturvårdsområde som ett alternativ till naturreservat. I naturvårdsområden får pågående 
markanvändning, t.ex. jord- eller skogsbruk, inte avsevärt försvåras, vilket innebär något mindre 
möjligheter att reglera markanvändningen än vad som är fallet i ett naturreservat, bl. a. beroende på 
att inga ekonomiska styrmedel finns knutna till ett naturvårdsområdesförordnande. 
Naturvårdsområdet är dock mycket lämpligt som skyddsform för att bevara just natur- och 
kulturlandskap, då vårdåtgärder behövs för att bibehålla eller utveckla områdets naturvärden. 
 
20 § Arbetsföretag som kan komma att väsentligt förändra naturmiljön skall föregås av samråd med 
länsstyrelsen. Exempel är skyddsdikning av skogsmark och vissa rensningsåtgärder i vattendrag 
som kan komma att påverka miljön såväl där ingreppet planeras som nedströms.  
 
21 § ”Arbetsföretag som kan skada naturmiljön får inte utföras inom sådana mindre mark- eller 
vattenområden (biotoper) som utgör livsmiljö för utrotningshotade djur- eller växtarter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda.” 

”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidta de åtgärder som behövs för 
att vårda biotoper som avses i första stycket. Innan någon åtgärd vidtas skall den som äger eller har 
särskild rätt till området underrättas särskilt.” 
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Exempel på biotoper som har ett generellt skydd är åkerholmar, alléer, stengärdesgårdar och 
småvatten i jordbruksmark. Andra biotoper som kan skyddas med hjälp av lagen är naturliga ängar 
och betesmarker. 
 
 
Lagen om skötsel av jordbruksmark 
Skötsellagen är tillämplig på åker och betesmark som ingår i fastighet taxerad som lantbruksenhet. I 
vissa avseenden gäller den även för objekt i anslutning till jordbruksmark. 
 
4 § Jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter det att anmälan om 
åtgärden gjorts till länsstyrelsen om inte länsstyrelsen medger annat. 
 
5 § På jordbruksmark som är lämplig för jordbruksproduktion får täkt av matjord för annat ändamål 
än innehavarens husbehov inte ske utan tillstånd. 
 
6 a § ”Vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket ska hänsyn tas till 
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den 
hänsyn som ska tas enligt första stycket, såsom i fråga om skyddet av odlings- och kulturlandskapet 
samt växt- och djurlivet. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras”. 
 
6 b § ”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som 
skäligen kan fordras från miljöskyddssynpunkt i fråga om 

 
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 
2. försiktighetsmått vid gödselhanteringen, samt 
3. växtodlingen”. 

 
7 § ”Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av länsstyrelsen”. 
 
Den 1:a januari 1992 har jordbruksverket utfärdat föreskrifter (SJVFS 1991:97) i anslutning till 6 a §. 
Föreskrifterna innehåller regler om borttagande av brukningshinder, röjning av träd och buskar, 
gödsling, nyodling, kultivering samt placering av sten och avfall. 
 
 
Skogsvårdslagen 
Syftet med skogsvårdslagen är att långsiktigt främja markens virkesproducerande förmåga. Vid 
skogsbruk ska hänsyn tas till naturvård och andra allmänna intressen. I skogsvårdslagen beskrivs 
hur skogsmark normalt ska skötas. Viktiga metoder för detta utgör aktiv föryngring, röjning, gallring 
och slutavverkning. 
 
Lagen är för närvarande föremål för revidering i SOU 1992:76 (Skogspolitiken inför 2000-talet) och ett 
nytt lagförslag kommer att presenteras. Bestämmelser som berör odlingslandskapet kan då komma 
att förändras. 
 
2 § Mark som är lämplig för skogsproduktion och som inte utnyttjas till annat ändamål ska brukas 
som skogsmark om inte särskilda förhållanden talar emot detta. 
 
21 § behandlar naturvårdshänsyn. Skogsbruket ska ta särskild hänsyn i områden nära bebyggelse 
och i områden med höga naturvärden, kulturvärden eller av stort värde för friluftslivet. Hänsynen 
ska dock inte gå så långt att skogsbruket avsevärt försvåras. I praktiken innebär det att mindre 
områden med särskilda värden kan skyddas från ingrepp vid skogsbruk. Värdefulla biotoper som 
sumpskogar, gamla partier, branter etc., liksom hålträd eller skog präglad av gamla tiders betesdrift 
eller blädningsbruk kan ingå i ett större odlingslandskap. Sådana miljöer kan omfattas av 
hänsynsreglerna i SVL. 
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Ädellövskogslagen 
Lagen syftar till att bevara landets ädellövskogar. Alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn 
är ädellövträd. I skogar där ett eller flera av dessa trädslag dominerar kan skogsbruk bedrivas i 
huvudsak enligt principerna i SVL, dock med förbehållet att karaktären av ädellövskog inte får 
förändras och att ny ädellövskog ska anläggas efter avverkning. I odlingslandskapet ingår ofta delar 
som klassas som ädellövskog, t.ex. ekdominerade beteshagar eller igenväxande hagmarker. 
 
 
Ekonomiska styrmedel 
Inom parentes anges den myndighet som beslutar om fördelning av anslaget. 
 
1) Avtalsbundna ersättningar för bevarandearbete 
 

• Särskilda medel för säkerställande och vård av naturreservat m.m. (Naturvårdsverket – 
länsstyrelsen). 

 
• Anslaget ”Vård m.m. av kulturlandskap och fornlämningar” (Riksantikvarieämbetet – 

länsstyrelsen). 
 
• Kommunala medel och medel från landsting och stiftelser. Det är önskvärt eller till och med 

nödvändigt med en fortsatt kommunal medverkan vid planering och genomförande av 
vårdinsatser. Att bevara tätortsnära odlingslandskap som bedöms vara värdefulla ur 
rekreationssynpunkt bör främst vara en kommunal angelägenhet. 

 
2) Stöd och bidrag 

 
• Bidrag till iståndsättande av ädellövhagmarker (Naturvårdsverket – länsstyrelsen). 
 
• Bidrag till natur- och kulturvårdande åtgärder. Skogsvårdsstyrelsen kan med stödet bidra till 

att igenväxningsmarker kan hållas öppna och att nyanlagd skog i anslutning till skyddsvärd 
jordbruksmark får en utformning som bevarar och stärker naturvårdsnyttan (Skogsstyrelsen – 
skogsvårdsstyrelsen). 

 
• AMS-medel (Arbetsmarknadsverket – länsarbetsnämnden). 
 
• Glesbygdsstöd kan utbetalas till investeringar i glesbygd för att behålla eller skapa 

sysselsättning (Länsstyrelsen). 
 
• Stödformer inom EU:s miljöersättningar till jordbruket. 

 
 

Åtgärdsprogram 
Med ledning av bevarandeprogrammet upprättas ett åtgärdsprogram med ett urval av de områden 
som i första hand skall komma i fråga för konkreta bevarandeåtgärder. Vid urvalet bör följande 
principer tillämpas. 

 
• Odlingslandskap av gemensamt högt intresse för främst naturvården och kulturmiljövården 

prioriteras. Det innebär att riksintressanta och därtill likvärdiga odlingslandskap ges högsta 
prioritet. Hänsyn skall också tas till friluftslivets intressen. Områdets helhetsvärde bedöms 
således som viktigt. 

 
• Områden med särskilt hotade naturtyper/biotoper, vegetationstyper och arter, liksom 

naturtyper av europeiskt intresse prioriteras. Områden med goda förekomster av 
hävdberoende arter som klassificerats som hotade (hotkategori 1 och 2) i Naturvårdsverkets 
fastställda listor över hotade arter bör därvid särskilt beaktas. 
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• Områden med särskilt hotade företeelser, som är av stor betydelse för kulturmiljövården och 
för förståelsen av odlingslandskapets utveckling, prioriteras. 

 
• Områden med höga natur- och/eller kulturmiljövärden som är akut hotade av nedläggning 

prioriteras. 
 
• Områden med hög bevarandenytta i förhållande till kostnaden från samhällets sida 

prioriteras. Det innebär att välhävdade odlingslandskap med förutsättningar för bestående 
jordbruksdrift och bibehållande av värden ofta kommer att prioriteras. 

 
 

Övrigt 
 

• Information och utbildning 
 
• Fysisk planering: Det är av största vikt att den kommunala infrastrukturen finns och kan 

bibehållas i bygder där samhället satsar medel för bevarande av natur- eller 
kulturmiljövärden. Frågan bör tas upp i samband med den kommunala 
översiktsplaneringen. 
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6. VÄRDEFULLA ODLINGSLANDSKAP I 
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN – 
Områdesbeskrivningar 
 
             
 
 

 

Säby ö, Tjörn. Foto: Roland Olin. 
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GÖTEBORGS KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs kommun 
 
80-01. NORRA HISINGEN LÄNGS GÖTA ÄLV OCH NORDRE ÄLV 
Landskapet från Öxnäs och Lagmansholmen i söder upp till Göddered i norr är ett av länets allra bäst 
bevarade odlingslandskap. Området omfattar också strandområdena och dalsluttningarna utmed 
Göta älv och Nordre älv på norra Hisingen. Det magnifika dalgångslandskapet är unikt för dessa 
delar av landet. 

Omfattande naturvetenskapliga och kulturhistoriska värden finns inom området. Vidsträckta 
sankmarker, kärr och fuktängar omväxlar med lövlundar och åkermarker. Vegetationen är mycket 
artrik och präglas av de rika leror som en gång avsatts i älvdalgångarna samt av älvarnas näringsrika 
vatten. För Göta älv och Nordre älv karaktäristiska men i övrigt ovanliga arter är vattenaloe, pilblad, 
vattenpest, krusnate, spädnate, hästskräppa, vattenmärke, vattenstäkra och ängsskära. Intressant är 
också förekomsten av arter som vanligtvis hör hemma i havsnära saltpåverkade miljöer. Sådana 
växter är havssäv, blåsäv, havssälting och salttåg. 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 22, 071 23, 071 33, 071 34, 071 44 
Koordinater: 641810/126870 
Primära bevarandemotiv: Välbevarad klungby av oskiftad karaktär. Förekomst av ett stort antal hotade arter. För den 
naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Rikt fornlämningsbestånd i anslutning 
till de hävdade jordbruksmarkerna. Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet. Marker med mycket lång 
kontinuitet i hävden.  
Areal: 1700 ha. 
Naturlig fodermark: 89 ha. 
Naturreservat: 100 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, landskapsskydd enl. 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, 
riksintresse för naturvården (NO 19), riksintresse för kulturmiljövården (KO 10 och KO 15), riksintresse för friluftslivet 
(FO 4), kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Åsander, L. 1990: Ängs- och hagmarker i Göteborgs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1990:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Arvidsson, L. 1973: Vegetationsstudier kring Nordre 
älv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus 
län. Koncept. Göteborg. • Göteborgs kommun 1979: Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg. Göteborg. 
• Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
Särskilt intressanta delområden 
Öxnäs. Öxnäs by ligger på nordvästra Hisingen, väster om Säve, i ett mycket öppet och vidsträckt 
kulturlandskap som karaktäriseras av närheten till Nordre älv. Öxnäs, som reser sig ur det 
omgivande lerslättlandskapet, finns omnämnt redan på 1300-talet och tros ha varit bebyggt mycket 
tidigt. Byn ligger i en bygd med ett flertal stora samlingar av järnåldersgravar och kulturspåren från 
skilda epoker är många. På vikingatiden och medeltiden låg åkrarna på de lättbearbetade 
sluttningarna. De omgivande lerslätterna användes då ofta som slåtterängar. På 1800-talet bytte 
markslagen plats och ängen blev åker. I och med introduktionen av stålplogen kunde man plöja upp 
de tunga lerjordarna på Kvilleslätten och de forna åkrarna på de grusiga bergsluttningarna lämnades 
och blev istället betesmarker. På Öxnäskullen finns ett system med smala skiften som fortsätter ner 
mot älven. Vid det laga skiftet flyttades en del av gårdarna i byn ut, men en del av byn är ännu 
samlad vid den gamla byplatsen. Inga stora förändringar har skett sedan det laga skiftet, vilket gör 
att man på Öxnäs kan följa utvecklingen i kulturlandskapet från järnålder och fram till det laga 
skiftet. Området är ett för regionen unikt odlingslandskap och botaniskt och kulturhistoriskt har det 
mycket få motsvarigheter i landet. 

Dagens naturbetesmarker kring Öxnäs är mycket varierade och inrymmer en mängd olika natur- 
och vegetationstyper. I en gradient från Öxnäskullen och ner mot Nordre älv skiftar markfuktighet 
och vegetation, från torra hedartade växtsamhällen till vidsträckta fukt-
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ängar. Markerna är till största delen ogödslade och innehåller en lång rad hävdgynnade arter. De 
smala skiftena på kullen är de botaniskt sett rikaste och här påträffas rariteter som ljungögontröst, 
granspira, fältgentiana och klockgentiana. De magra växtsamhällena på kullen och dess sluttningar 
övergår mot älven i vidsträckta fuktängar. Här dominerar tuvtåtelfuktäng, högörtfuktäng, 
högstarrfuktäng, dvärgvass av flaskstarrtyp samt dvärgvass av jättegröetyp. I de fuktiga partierna 
finns bl.a. blågrönt mannagräs rödlånke, källgräs och vattenstånds. En för länet utomordentligt stor 
raritet är tulkörten. Den är ganska vanlig i östra Sverige men förekommer endast på några få platser 
på västkusten, däribland vid Öxnäs samt på ytterligare någon lokal vid Nordre älv. 
Bedömning: N1/K1  
 
 
Öxnäs by med Lagmansholmen och Nordre älv i bakgrunden. Foto: Lars Noord. 
 
 
Lagmansholmen. Lagmansholmen, som tidigare har varit helt kringfluten av Nordre älv, höjer sig 
över omgivande flacka våtmarker. En bergsrygg avslutar området i söder och längs älven begränsas 
det av stora vassbälten. 

I de utbredda våtmarkerna finns en rad vackert utbildade växtsamhällen med ett flertal sällsynta 
näringskrävande växter. Arter som kan nämnas är vattenstäkra, kärrvial, sprängört, vattenstånds, 
ängsnycklar och rörsvingel. Denna typ av vegetation är i regionen ojämförligt bäst utvecklad här 
kring Nordre älvs stränder. Några urbergskullar i områdets centrala del är i det närmaste trädlösa 
och betade av kreatur. Vegetationen är här ofta hedartad men där skaljord utgör underlag 
förekommer inslag av kalkgynnade växter. Andra ovanligare växter på öppen mark är ängsstarr, 
ormrot, rockentrav och backglim. Områdets vida vassbälten närmast älven har stor betydelse för 
rastande och övervintrande småfåglar och änder, däribland salskrake. I våtmarkerna häckar rödbena 
och enkelbeckasin och kanske också de sällsynta arterna vattenrall, skäggmes, brun kärrhök, gulärla 
och småfläckig sumphöna, vilka liksom kornknarr har observerats i området. Andra arter som är 
värda att uppmärksamma är gräshoppsångare och näktergal. 
Bedömning: N1 
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Göddered och Hakered. Hakered och Göddered ligger på nordligaste delen av Hisingen och 
omfattar området kring E6:an. Karaktäristiskt för området är det mycket tilltalande kulturlandskapet 
kring gårdarna Hakered och Göddered. Hakered är en mycket gammal bosättning och finns 
omnämnd redan vid mitten av 1300-talet. Vid laga skifte 1837 delades området mellan två gårdar, de 
ännu bestående Hakered och Göddered. 

Markerna har kvar mycket av sin ålderdomliga karaktär med strandängar, hagar och lundar. I 
igenvuxna hagar med ek och hassel syns arter som smörbollar, gullviva och stor blåklocka Områdets 
stora natur- och kulturvärden i direkt anslutning till naturreservatet vid Nordre älv lockar också 
besökare och utgör ett viktigt studieområde för skolor och universitet. 
Bedömning: N2/K1 
 
 
Ragnhildsholmen – en både historiskt och naturvetenskapligt intressant miljö. 
Foto: Jan Norrman. 
 
 
Ragnhildsholmen. Ragnhildsholmen är en välhävdad kulle som hyser rester av en borganläggning 
sedan 1200-talets mitt. På holmen, som numera är landfast på Hisingssidan, anlade den norske 
konungen Håkon Håkonson d.ä. den omskrivna fästningen Nycklaborg. Borgen förlorade dock sin 
betydelse redan i början av 1300-talet i samband med tillkomsten av Bohus fästning. 

Sankmarkerna runt Ragnhildsholmen har stor betydelse för fågellivet. Här finns kärrsångare, 
gräshoppsångare, kornknarr, näktergal, vadare, änder m.fl. 
Bedömning: N2/K2 
 
Norra Göta älv 
Området omfattar de flacka åkermarkerna och strandängarna mellan motorvägen och Göta älv. I 
strandängsbältet förekommer högvuxna arter som älgört, björnloka, knölsyska och krissla. 
Högstarrzonen närmast vattnet domineras av vass-starr. Här och var finns sumpmarker med mycket 
intressant flora. I dessa har bl.a. noterats nålsäv, vattenstäkra, kalmus, sprängört, vattenmärke och 
vattenstånds. Sumparna vid Rönning är av särskilt intresse. Floran är här unik och uppvisar arter 
som är mycket sällsynta i Västsverige, däribland den märkliga vattenaloen. I de fuktiga strandnära 
markerna förekommer dessutom vattenblink, 
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dyblad spetsnate, vattenskräppa, trindstarr, sprängört, vattenmärke samt vattenstånds. Nordost om 
Rönning finns ett område med strandängar, vassområden och lövsnår som erbjuder fina miljöer för 
fåglar. Här finner man änder, vadare och småfåglar men även övervintrande och flyttande rovfåglar. 
De vidsträckta åkermarkerna intill motorvägen erbjuder utomordentliga häckningsbetingelser för 
bl.a. tofsvipa och beståndet är här stort och livskraftigt. Tornfalk förekommer också och ses ofta 
jagande över området. 
Bedömning: N2 
 
 
80-02. DJUPEDAL 
Djupedal på norra Hisingen är en smal och uppodlad dalgång som omges av branta berg med 
fornborgar. Fornborgarna är Göteborgsområdets enda exempel på s.k. tvillingborgar. Vallarna kring 
borgarna är också ovanligt stora och välbevarade.  
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 34 
Koordinater: 641630/127110 
Primära bevarandemotiv: Välbevarade fornlämningar/fornåkrar i öppet exponerat läge. 
Areal: 100 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, kommunalt kulturminnesvårdsprogram, riksintresse för 
kulturmiljövården (KO 4), fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Göteborgs kommun 1979: Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg. Göteborg. • Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. 
• Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
80-03. ASSMUNDTORP, SKÄNDLA 
Skändlaberget ligger mitt på Hisingen som en ö i det omgivande slättlandskapet. Bergsområdet når 
ca 80 meter över Kvilledalen i öster. I nordväst är berget mycket brant med flera stup mot slätten 
nedanför. På östsluttningen ligger en intressant skalbank. Skändlaberget inrymmer ett stort antal 
kulturhistoriskt värdefulla objekt. På den högsta toppen ligger två stora bronsåldersrösen. Det största 
av dessa har tjänat som gränsmärke i riksgränsen mellan Norge och Sverige fram till 1656. 

På berget finns också ett flertal boplatser från äldre stenålder, en hällkista från yngre stenålder, ett 
par stensättningar från bronsåldern (förutom rösena), ett par gravhögar och två gravfält från 
järnåldern. Fynd intill det ena gravfältet antyder platsen för en järnåldersby. Centralt på berget ligger 
också en välbevarad fornborg från vikingatiden 

Skändla by i sydöstra delen av området är ett exempel på bebyggelse som undgått utflyttning i 
samband med laga skifte vid mitten av 1800-talet. Gårdarna ligger ännu väl samlade och i byn finns 
en av de bäst bevarade gårdsmiljöerna på Hisingen med tätt kringbyggd gårdsplan och rödmålad 
manbyggnad av framkammartyp. Byvägen genom Skändla mot Assmundtorp har funnits i sin 
nuvarande sträckning åtminstone sedan 1700-talet. 

Skändlaberget med dess många kulturhistoriska sevärdheter är väl tillrättalagt för besökare. Här 
finns parkeringsplatser, leder med beskrivningar samt ett museum vid Skändla Sörgård. 

Strax öster om Skändla by ligger Skändla skalgrusbank. Växtligheten på skalbanken är intressant 
med en lång rad sällsynta och kalkkrävande torrängsarter. Här finns arter som låsbräken, ängshavre, 
berggröe, piggstarr, backglim, backsmörblomma, vildlin, vårfingerört, brudbröd, mörkt kungsljus 
och vanligt kungsljus. Fältmalört har här sin enda förekomst i kommunen. 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 23 
Koordinater: 641310/126920 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Oskiftad by.  
Areal: 100 ha. 
Naturlig fodermark: 1,5 ha. 
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Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Åsander, L. 1990: Ängs- och hagmarker i Göteborgs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1990:3. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Göteborgs kommun 1979: Natur- och 
kulturvårdsprogram för Göteborg. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
80-04. NOLVIK, BJÖRLANDA, FÅGLEVIK 
Landskapet domineras här av en uppodlad dalgång med ett äldre kulturlandskap och några 
kalbetade öar i Nordre älvs mynning. Fornlämningarna inom området är talrika och bitvis finns ett 
stort inslag av naturliga betesmarker och strandängsmiljöer. Stora och Lilla Hästholmen har 
fortfarande kvar sin karaktär av gammalt utmarksbete. I mindre partier finns rik flora och fauna med 
ett rikt inslag av småbiotoper.  
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 12, 071 22 
Koordinater: 641090/126300 
Primära bevarandemotiv: Stort och historiskt värdefullt fornåkersområde i öppet och exponerat läge. Betade 
strandängar med stor betydelse för fågellivet. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre 
jordbruksbebyggelse.  
Areal: 350 ha. 
Naturlig fodermark: 36 ha. 
Planer och förordnanden: Stora och Lilla Hästholmen är naturvårdsområde enl. 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, 
kommunal odlingslandskapsplan, riksintresse för kulturmiljövården (KO 1), kommunalt kulturminnesvårdsprogram, 
fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Åsander, L. 1990: Ängs- och hagmarker i Göteborgs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1990:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgs kommun 1979: Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. 
Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport 
nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
Bronsålderssundet från väster. I förgrunden ligger Stora och Lilla Hästholmen. 
Foto: Jan Norrman. 
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Särskilt intressanta delområden 
Björlanda by. Byn är en jordbruksby omgiven av ett äldre kulturlandskap. Området åskådliggör 
olika tiders landskapsutnyttjande från vikingatid fram till 1800-talet. Den nuvarande bebyggelsen 
härrör från 1800-talets senare hälft. 
Bedömning: K2 
 
Bronsålderssundet. Under bronsåldern genomkorsades Hisingen av det sund vi idag kallar 
Bronsålderssundet. Sundet gick tvärs över Hisingen från Arendal till Björlanda Kile och längs 
stränderna låg ett flertal bosättningar. Idag ligger lämningarna av det forna bronsålderssundet i ett 
öppet kulturlandskap och berättar om den tidigare kolonisationshistorien. I områdets södra del ligger 
två relativt välbevarade gårdar från 1800-talet omgivna av öppen odlingsmark. 
Bedömning: N3/K1 
 
Kvisljungeby. Byn ligger på en moränhöjd med ett intilliggande gravfält. Gravfältet och bykullen 
betas idag och är omgivna av åkermark. Gravfältet har många varierande gravformer och har 
sannolikt tillhört Kvisljungeby. Byn har troligen legat på samma plats åtminstone sedan vikingatiden. 
Byn har dessutom behållit sin karaktär av oskiftad by. De flesta av byggnaderna är från 1800-talets 
andra hälft och ett par manbyggnader har mycket välbevarad exteriör.  
Bedömning: K2 
 
 
80-05. TUMLEHED 
Vid Tumlehed ligger en betad dalgång med en typisk gård från 1900-talets början. Utmed dalgången 
ligger också ett flertal stenåldersboplatser och på en lodrät bergvägg som vetter ut mot Tumledalen 
finns en unik hällmålning. Området består till stor del av kuperad hällmarksljunghed men inslag av 
såväl fuktigare som torrare och rikare vegetation finns. I en sänka som ligger ca 35 m över havet i den 
nordöstra delen av området finns en ca 1 ha stor skalbank. Den unika floran här kännetecknas till stor 
del av torrängsvegetation med många kalkkrävande och kalkgynnade växter som låsbräken, 
ormtunga, blåsippa, vårfingerört, ängsgentiana och spåtistel. I de fuktiga partierna kring det lilla 
kalkkärret i områdets mitt växer bl.a. ett stort bestånd av den i Västsverige sällsynta kärrknipproten, 
och i anslutning till kärret växer ett bestånd av den nordliga orkidén grönkulla. I kärret finns 
dessutom en rad sällsynta mossor vilket gör det unikt i regionen. 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 11 
Koordinater: 640820/125770 
Primära bevarandemotiv: Välbevarade fornlämningar/fornåkrar i öppet exponerat läge. Förekomst av hotade arter. 
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 1,1 ha. 
Naturreservat: 5 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för kulturmiljövården 
(KO 8), fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Åsander, L. 1990: Ängs- och hagmarker i Göteborgs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1990:3. Göteborg. • Göteborgs kommun 1979: Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. 
Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport 
nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1989: 
Tumlehed. Riksintressen för kulturminnesvården, nr 1. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
80-06. LÄRJEÅNS DALGÅNG 
Lärjeåns dalgång är ett mycket vackert och vidsträckt åkerdominerat landskap i anslutning till ett av 
västra Sveriges allra bäst utvecklade ravinsystem. Lärjeåns breda dalsänka sträcker sig från sjön 
Mjörn till Göta älv i Lerums och Göteborgs kommuner. Lärjeån har genom 
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årtusenden skurit sig ner genom de lätteroderade sedimenten i dalgången och format ett ravin- och 
meanderlandskap utan motsvarighet i Göteborgsregionen. 

Lärjeåns dalgång är också ett av regionens främsta jordbruksområden. Landskapsbilden är 
storslagen med stora öppna odlade ytor genombrutna av den djupt nerskurna och kraftigt 
meandrande Lärjeån. Sluttningarna utmed ån består till stora delar, framför allt kring Bergum och 
Olofstorp, av betade ängsmarker. Landskapet är öppet och tilltalande med lövsnår och 
lövskogsdungar här och var.  

Vid Annedal och Gunnilse finns ett intressant ravinlandskap bestående av en torrängskulle 
omgiven av välutbildade årester, s.k. korvsjöar. Dessa har en värdefull sumpflora med bl.a. missne 
och den sällsynta slokstarren. 

På Snipeberget finns många lämningar i form av odlingsspår och bosättning från flera olika 
perioder från vikingatid och framåt. Bl.a. finns fina exempel på terrassåkrar. På Snipeberget ligger 
också Bergums medeltida kyrka. Östra och Västra Bergums byar är goda exempel på den bebyggelse 
som är karaktäristisk för Lärjeåns dalgång. 

Lärjeåns dalgång innehåller många värdefulla biotoper som t.ex. lövskogar, snår, raviner, 
ängsmarker, vattendrag, m.fl. Ett stort antal intressanta fågelarter häckar här, bl.a. kungsfiskare, 
forsärla, gulärla och rödbena. I ån förekommer havsvandrande och stationär öring samt 
flodpärlmussla. 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SO 
Ekonomiskt kartblad: 071 25, 071 26, 071 36, 071 37 
Koordinater: 641360/127800 
Primära bevarandemotiv: Stor betydelse för närrekreation. Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av 
fortsatt odling. Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska former. 
Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 1200 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 21), naturvårdsplan för länet. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen. Göteborg. • Göteborgs kommun 1979: Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg. Göteborg. 

 
 
80-07. BJÖRSJÖÅS MOLLSJÖNÄS 
Vättlefjäll är mycket rikt på lämningar från gångna tider. Inne i skogsmarken gjordes uppodlingar 
under medeltiden och fram till 1600-talet. Förutom de uppodlade och hårt utnyttjade inägorna runt 
de ensamliggande gårdarna har också omkringliggande utmark under tidernas lopp utnyttjats hårt. 
Flertalet gårdar ligger samlade inom ett område kring Björsjön och Mollsjön bl.a. Björsjöås, Roten 
Björsjöbacka, Sjötorpet Högarås Skrapekärr och Mollsjönäs. Landskapet utgör ett gott exempel på 
småskaligt kulturlandskap med smågårdar i Göteborgstraktens fjällbygder. 

Området är rikt på kulturlandskapslämningar som gårdsruiner, hägnader, åkrar, fägator m.m. I 
området finns också flera lämningar efter verksamheter på utmarken som kvarngrunder, 
fördämningar, torvtäkter, fångstgropar m.m.  
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B SO 
Ekonomiskt kartblad: 071 36, 071 46 
Koordinater: 642010/128180 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. Förekomst av 
hotad naturtyp.  
Areal: 90 ha. 
Naturlig fodermark: 2,8 ha. 
Naturreservat: 80 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 12), 
riksintresse för kulturmiljövården (KO 9), fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
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Gamla och nya gårdsläget på Björsjöås. Foto: Jan Norrman. 
 
 

Referenser: • Åsander, L. 1990: Ängs- och hagmarker i Göteborgs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1990:3. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgs kommun 1979: Natur- och 
kulturvårdsprogram för Göteborg. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. • Göteborgs arkeologiska museum, 1990: Gumman och forskarna. Olika sätt att se på gården 
Björsjöås i Vättlefjäll. Arkeologi i Västsverige, 4. • Sandberg, B. 1987: Björsjöås – en gård i Göteborgs inland. Studier i 
Nordisk arkeologi nr 16. Fornminnesföreningen i Göteborg, Göteborgs arkeologiska museum, Institutionen för 
arkeologi vid Göteborgs universitet. Kungälv. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1983: Vättlefjäll. Natur- och 
kulturminnen. Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1983:1, Kulturhistoriska rapporter 1983:8. 

 
 
80-08. GÖTEBORGS SÖDRA SKÄRGÅRD 
Göteborgs södra skärgård är en vidsträckt arkipelag. Mycket vidsträckta och välbevarade 
utmarksbeten, till delar de bästa i länet, förekommer omväxlande med småbyar, ohävdade klippöar 
och stränder. Gårdar med åkrar är sällsynta, men Brännö gärde hyser odlingsmark och äldre 
välbevarad bebyggelse. 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 6B NV 
Ekonomiskt kartblad: 061 71, 061 72, 061 81, 061 82, 061 91, 061 92, 071 02 
Koordinater: 639380/125920 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Mycket rikligt med 
fornlämningar i öppet exponerat läge. Stor betydelse för friluftsliv och turism.  
Areal: 500 ha. 
Naturlig fodermark: 205 ha. 
Naturreservat: 75 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram, riksintresse för friluftslivet (FO 5), riksintresse för kulturmiljövården (KO 7), 
fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Åsander, L. 1990: Ängs- och hagmarker i Göteborgs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1990:3. Göteborg. • Lindberg, P. & Selstam, E. 1969: Styrsö kommun. Naturvårdsinventering. Del 1 
och 2. Göteborg. Florén, A. 1975: Vegetationsinventering. Delar av Öckerö  
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Strandängsmiljö på Galterö. Foto: Roland Olin. 
 
 

kommun och Styrsö-arkipelagen, Göteborgs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Göteborgs kommun 
1979: Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
Särskilt intressanta delområden 
Galterö. Galterö, som ligger väster om Brännö i Styrsöarkipelagen, är ett betat utmarksområde i 
kustbandet med inslag av tomtningar, gravplatser och fossil åkermark. Ön består av öppna utmarker 
och havsstrandängar och har lång kontinuitet som utmarksbete. Större delen av Galterö upptas av 
omfattande gräs-, ljung- och fukthedar med stora såväl vetenskapliga som estetiska värden. Allra 
vackrast är ön på sensommaren vid ljungens blomning. Välbevarade ljunghedslandskap av detta slag 
är idag sällsynta i hela landet. De vidsträckta ljungmarkerna brändes med jämna mellanrum förr i 
tiden. Idag upprätthålls hävden av får och området har en rik och betesberoende växtlighet.  

Vid sundet mot Brännö utbreder sig stora saltängar med intressant vegetation. Ängarna domineras 
av saltgräs, rödsvingel och salttåg. Den artrika floran har många ovanliga inslag, t.ex. ormtunga, 
glesstarr, glasört, knutnarv, dvärglin, spikblad och strandkämpar. 

Förutom de botaniska och kulturhistoriska värdena har öns strandängar även en viktig funktion 
som rastplats för sträckande vadare som kärrsnäppa, gluttsnäppa, småsnäppa och spovsnäppa. 
Strandängarna är också viktiga häckningsmiljöer för bl.a. rödbena och tofsvipa. Den stora viken på 
öns nordvästra del kantas av sandstränder, som i öster bildar ett dynområde med växter som 
sandrör, sodaört, marviol och den sällsynta strandkvickroten. Sanddynområdet saknar motsvarighet 
inom övriga delar av Göteborgs skärgård och har stort botaniskt och ekologiskt värde, dels genom sin 
karaktäristiska uppbyggnad, dels genom förekomsten av flera ovanliga växt- och djurarter. 
Bedömning: N1/K2 
 
Brännö gärde Brännö gärde är en gårdsmiljö där bebyggelsen ligger i ett ursprungligt läge. Husen 
har här den mest enhetliga och ålderdomliga prägeln inom Styrsö socken. Många av fastigheterna är 
välbevarade och bildar tillsammans med åkermarken en ovanligt varierad 
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miljö, som väl speglar den tidiga jordbruksnäringen. Här ligger den enda platsen på öarna där 
bebyggelsebilden bevarats som den såg ut innan det moderna yrkesfisket slog igenom i södra 
skärgården. 
Bedömning: N3/K2 
 
Rivö. Rivö ligger nordost om Brännö i inloppet till Göteborg. Ön är bergig, trädfri och i stort sett 
obebyggd. Växtligheten karaktäriseras av en mosaik av klipphedar och torra gräshedar. 
Fuktängspartier finns vid den stora viken på öns nordsida och på den nordvästra udden och dessa 
utgör viktiga häckningsmiljöer för bl.a. rödbena och tofsvipa. De torra gräshedarna domineras av 
gräs som fårsvingel och rödsvingel men här finns även arter som vårtåtel, darrgräs, spåtistel och 
sandmaskros. I en dalgång på öns sydvästra del finns ett litet saltpåverkat kärr med bl.a. blankstarr 
och glesstarr. I en fuktäng på öns nordvästra udde påträffas myskgräs och gul svärdslilja. 

Rivö har stora skönhetsvärden tack vare det mångåriga betet. De vidsträckta gräshedarna är 
ekologiskt intressanta då de visar sambandet mellan ett långvarigt betestryck och en hög 
specialisering av de förekommande växtarterna. 
Bedömning: N1/K2 
 
Brännholmsviken– södra delen av Styrsö. Här ligger ett betat område med ett stort antal 
fornlämningar, sten- och bronsåldersboplatser, rösen, samt den s.k. Vikingakyrkogården. Dessutom 
finns här flera vackra och välbevarade gräsmarker med rik och betesberoende växtlighet. 
Bedömning: N2/K2 
 
Vargö. Vargö ligger nordväst om Styrsö i Göteborgs södra skärgård. På öns östra del består 
berggrunden av gnejs medan granit förekommer i väster. På en av uddarna i söder finns en 
diabasgång. Strandkonturen är synnerligen flikig med djupt inträngande vikar och utskjutande 
uddar. 

Ön har sedan gammalt utnyttjats som betesmark och bränsletäkt. Sedan skogen avverkats skar 
man ljung och torv. Det hårda betet förhindrade ny skog att komma upp. Idag har skogen återtagit en 
del av öns yta både på egen hand och med mänsklig hjälp. Vargös läge i det yttre kustbandet sätter 
sin prägel på öns vegetation. Hård vind, salt och mager mark ger en fattig flora på stora delar av ön. 
Här och var finns det dock dalgångar, skrevor och skyddade vikar där förutsättningarna för växtlivet 
är bättre. I den stora viken på öns nordsida förekommer botaniskt intressanta välutvecklade 
saltängar. Framför allt märks de mäktiga bestånden av bohusmarrisp och marrisp. Dessutom 
förekommer här ormtunga, strandloka och strandmalört. 

Stenhägnader som utgör rester av husgrunder från de stora sillfiskeperioderna på 1500- och 1700-
talen påträffas här och var. 
Bedömning: N2 
 
Vrångöskärgården. Vrångö ligger i den sydvästligaste delen av Göteborgs kommun. Flera 
hävdberoende naturtyper är företrädda på Vrångö och på öarna söder därom. Frodiga lövsnår och 
små ängspartier i dalgångar och skrevor ger liv åt det förhärskande berghällslandskapet. På 
stränderna växer flera mer eller mindre sällsynta arter som sodaört, strandkvickrot, saltört och 
marrisp. 

På sydöstra Vrångö täcks näset vid Nötholmen av en stor småkuperad sandgräshed. Detta är den 
största och mest typiska sandgräsheden i Göteborgsregionen. Martorn har här sin enda växtplats i 
kommunen.  

På Valö löper en markerad dalgång västerut från fyren, tvärs över ön. De centrala delarna är till 
stor del täckta av lövsnår. I dalgången finns många olika växtsamhällen representerade och floran 
innehåller ett flertal sällsynta arter, bl.a. myskgräs, storrams, ängsnycklar och backnejlika. 

Vrångöskärgården utgör också en värdefull, mångskiftande kulturhistorisk miljö med boplatser 
och gravar från sten- och bronsåldern, husgrunder från 1800-talets sillfiskeperioder och Tistlarnas fyr- 
och lotsbebyggelse från början av 1900-talet. 
Bedömning: N2/K2 



 90 

80-09. STORA AMUNDÖN 
Stora Amundön i södra delen av Göteborgs innerskärgård är en stor ö som har en mycket 
mångskiftande natur alltifrån exponerade havsstränder till skyddade lövskogar. Större delen av ön 
utgörs av starkt kuperade hällmarker med lövkrattskog och fukthedar i sänkor och skrevor. Här och 
var finns också myrpartier och vattensamlingar. 

Ön är ett vackert och välbevarat odlings- och beteslandskap där de äldsta strukturerna i odling och 
hägnadssystem kan härledas tillbaka till 1695. Bebyggelseplatser, odlingar och hägnader är 
fortfarande påvisbara så som de finns redovisade på en karta från 1695. Området innehåller även spår 
av senare, mer utvidgade odlingar. 

Inom området finns fina betesmarker och strandängar samt partier som slås för att bibehålla den 
fina växtligheten. På öns nordöstra del finns en stor växtekologiskt intressant saltäng. 
Strandzoneringen är på många håll mycket tydligt utbildad. Längst ut står täta bestånd av glasört. 
Längre upp på stranden möter man sådana rariteter som ormtunga, saltmålla, bågstarr och smal 
käringtand samt strandstarr, saltstarr, borstsäv, granspira, knutört och sumpgentiana. Strandängarna 
är också viktiga häckningsmiljöer för bl.a. rödbena och tofsvipa.  

Ön nyttjas intensivt som bad- och strövområde. Stora Amundöns mångskiftande stränder erbjuder 
bad såväl vid sandvikar som vid klippstränder. De skyddade hag- och ängsmarkerna lämpar sig 
också för rofyllda strövtåg. 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 6B NV 
Ekonomiskt kartblad: 061 83 
Koordinater: 639190/126730 
Primära bevarandemotiv: Stor betydelse för närrekreation. Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet. 
Odlingslandskap med rikt inslag av betespräglade lövskogar. Förekomst av hotade arter.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 16 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Marklund, H. 1989: Vegetationsinventering över St. Amundö. Göteborg. • Gillner, V. 1973: En 
mångskiftande växtvärld från ytterskärgård till inland. Askim genom tiderna. • Åsander, L. 1990: Ängs- och 
hagmarker i Göteborgs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1990:3. Göteborg. 
• Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. 
Göteborg. • Göteborgs kommun 1979: Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg. Göteborg. 

 
 
80-10. ÅREKÄRR OCH TRÅKÄRRSLÄTT 
Årekärr och Tråkärrslätt ligger i Göteborgs kommuns sydligaste del. Här finns ett vackert, småskaligt 
och småkuperat odlingslandskap med stor variationsrikedom och bitvis väl bevarade 
hägnadssystem. Området som troligen odlades upp under medeltiden är rikt på fossila 
kulturlandskapsspår i form av hålvägar, åkrar, kvarngrunder med tillhörande fördämningar m.m. 
Inom området finns också två välbevarade gårdar 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 6B NV 
Ekonomiskt kartblad: 061 74, 061 84 
Koordinater: 639120/127220 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap med många spår från äldre tiders kulturlandskap. 
Areal: 75 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Naturreservat: 75 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 11), 
riksintresse för naturvården (NO 24).  
Referenser: • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgs kommun 1979: Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg. Göteborg. 
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HÄRRYDA KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Härryda kommun     
 
01-01. HÖGÄSET 
Högäset är en väl bibehållen gårdsmiljö med väl bevarad bebyggelse vilken omges av ett varierat 
odlingslandskap med hägnader, odlingsrösen och små öppna åkrar och betesytor. En stor lönn med 
en stamomkrets av drygt fyra meter finns på gårdsplanen. Lönnen skyddas som naturminne. 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B SO 
Ekonomiskt kartblad: 071 19 
Koordinater: 640560/129740 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  
Areal: 15 ha. 
Naturlig fodermark: 1,8 ha 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, landskapsskydd enl. 19 §, NVL, naturminne enl. 13 §, NVL.  
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Härryda kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:2. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun. 
Utställningshandling februari 1992. Härryda kommun & Bohusläns museum. • Olsson, G. 1982: Odlingslandskap i 
Härryda kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Kulturhistorisk rapport 8. Göteborg. 
• Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. 
Göteborg. 

 
 
01-02. LILLHULT, BUGÄRDE  
Landskapet kring Bugärde öster om Härryda hyser ett varierat jordbrukslandskap med gott om 
smågårdar. De båda byarna Lillhult och Bugärde utgör två mycket täta bebyggelsekoncentrationer i 
det öppna kuperade jordbrukslandskapet i Mölndalsåns dalgång. Den välbevarade sågen på Lillhults 
ägor och slåtter- och betesmarkerna vid Mölndalsån på Bugärdes mark är av stort värde. 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SO 
Ekonomiskt kartblad: 071 08 
Koordinater: 640150/129360 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 25 ha. 
Naturlig fodermark: 0,5 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet.  
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Härryda kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:2. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun. 
Utställningshandling februari 1992. Härryda kommun & Bohusläns museum. • Olsson, G. 1982: Odlingslandskap i 
Härryda kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Kulturhistorisk rapport 8. Göteborg. 
• Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. 
Göteborg. 

 
 
01-03. RÅDA SÄTERI 
Det natursköna landskapet kring Rådasjön domineras av säterihalvön. Halvön är i sin yttre del 
bevuxen med högstammig, vindpåverkad hedekskog med rikt inslag av bok och gamla tallar. Det 
parkartade landskapet kring säteriet och de omgivande kulturmarkerna och lövskogarna är 
intagande och biotop- och variationsrikedomen är stor. Här finns välbevarade byggnader, alléer, 
stenmurar och lövdungar i stor riklighet. Stora delar av området upptas av betesmarker för säteriets 
många hästar. Området är också ett välbesökt strövområde. 

Råda säteri är känt sedan 1300-talet och har flera välbevarade 1700-talsbyggnader som utgör ett 
exempel på byggnadskonst hos de högre samhällsskikten under 1700-talets senare del. Ett gästgiveri 
drivs här numera.  
Bedömning: N2/K2 
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Topografiskt kartblad: 6B NO 
Ekonomiskt kartblad: 061 95 
Koordinater: 639900/127820 
Primära bevarandemotiv: Välbevarat herrgårdslandskap. Lövskogsrikt odlingslandskap.  
Areal: 33 ha. 
Naturlig fodermark: 1,6 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, byggnadsminne. 
Referenser: Envall, K. 1986: Inventering av ädellövskog, Härryda kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 
• Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Härryda kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1988:2. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun. 
Utställningshandling februari 1992. Härryda kommun & Bohusläns museum. • Carlsson, H., m.fl. 1980: Råda säteri 
under fyra epoker. Uppsats utförd vid Bebyggelseantikvarisk avdelning, Göteborgs universitet. • Göteborgsregionens 
kommunalförbund, 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
01-04. SUNDET 
Sundet är ett litet men varierat jordbrukslandskap med väl bevarad jordbruksbebyggelse som ligger 
vid sundet mellan Nordsjön och Östersjön. 

Odlingslandskapet på Sundet har i väsentliga drag behållit sin struktur sedan 1930-talet. I 
områdets skogbevuxna omgivningar finns spår av tidigare slåtter och bete. De välbevarade gårdarna 
ansluter väl till odlingslandskapet, och gårdarnas läge invid de båda sjöarna ger ett mycket tilltalande 
intryck. 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 6B NO 
Ekonomiskt kartblad: 061 87, 061 97 
Koordinater: 639470/128630 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 20 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun. Utställningshandling februari 1992. Härryda 
kommun & Bohusläns museum. • Olsson, G. 1982: Odlingslandskap i Härryda kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län. Kulturhistorisk rapport 8. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång 
för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
01-05. ESKILSBY RISBACKA, STORA HÅLTET OCH SANSERHULT 
Området utgörs av en långsträckt och mestadels öppen mosaik av mindre gårdar, gårdssamlingar och 
öppna åkrar och betesmarker där ett antal väl bevarade äldre jordbruksmiljöer med delvis traditionell 
markanvändning utgör värdekärnor. I sin helhet är landskapet vackert och varierat med åkrar 
omväxlande med betesmarker.  
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 6B NO 
Ekonomiskt kartblad: 061 87, 061 88, 061 98 
Koordinater: 639450/129200 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. 
Odlingslandskap där markanvändning och odlingsspår synnerligen väl belyser jordbrukets historiska utveckling. 
Välbevarade fornlämningar/fornåkrar i öppet exponerat läge.  
Areal: 190 ha. 
Naturlig fodermark: 4,4 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet. Stora Håltet är av riksintresse för kulturmiljövården (KO 71) och 
riksintresse för naturvården (NO 31). 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Härryda kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:2. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Olsson, G. 1982: Odlingslandskap i 
Härryda kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Kulturhistorisk rapport 8. Göteborg. 
• Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun. Utställningshandling februari 1992. Härryda kommun & 
Bohusläns museum. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och 
Bohus län. Koncept. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län & Bohusläns museum, 1991: Stora Håltet. 
Fördjupad studie av ett riksintresseområde för kulturminnesvården. Bohusläns museums arkiv. 
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Särskilt intressanta delområden 
Eskilsby. Kring Eskilsby ligger ett litet men mycket välhävdat, väl bibehållet och kuperat 
jordbrukslandskap med åkrar, betesmarker och äldre körvägar. Landskapet har också stora 
skönhetsvärden.  
Bedömning: N3/K2 
 
Stora Håltet. Gården Stora Håltet är en god och välbevarad representant för ensamgårdar i 
skogsbygden. Gården är vackert belägen på sydsluttningen av en mindre moränrygg ca 1 km norr om 
Västra Ingsjön. På gården ansluter sig de nutida bruksformerna till den traditionella hävden på ett 
påtagligt sätt och spåren av det äldre kulturlandskapet är mycket tydliga. Flera historiska skikt kan 
urskiljas som t.ex. 1860-tal, sekelskifte och 1930-tal. Rester av det gamla odlingslandskapet finns kvar 
i gärdesgårdar, odlingsrösen, lyckodlingar, rester efter svedjebruk, hamlade träd, fägator m.m. På de 
lie- eller maskinslagna åkerrenarna förekommer flera slåttergynnade växter som slåttergubbe och 
svinrot och vid den gamla gårdsruinen växer mästerrot vilken förr odlades som medicinalväxt men 
numera nästan enbart påträffas förvildad kring gamla odlingsställen. Den lövskogsklädda 
hagmarken runt gården ger området en vacker inramning. Miljön utgör ett vackert och omväxlande 
kulturlandskap med ålderdomlig prägel.  
Bedömning: N2/K1 
 
Sanserhult–Sandsbacka–Mossbacka. Sanserhults by består av sex gårdar vilka ligger utmed en 
slingrande väg på åskrönet. Byn utgör en väl sammanhållen enhet där odlingen genomgått endast 
smärre förändringar sedan 1930-talet. Gårdarnas läge på åskrönet med de äldsta åkrarna på 
sandunderlag antyder att bosättning sannolikt har funnits här sedan järnålder eller tidig medeltid. 

Överallt i landskapet påträffas tydliga spår av tidigare ägostrukturer och brukningsformer. 
Förekomst av välbevarade stengärdesgårdar, fägator, lieslagna åkerrenar, åkerterrasser och ryggade 
åkrar understryker ytterligare bilden av ett levande odlingslandskap med obruten följd bakåt i tiden. 
De gamla vägarna är också betydelsefulla inslag i miljön.  

Gårdarna Sandsbacka och Mossbacka har delats vid upprepade hemmansklyvningar på 1800-talet 
och ligger nu i en gles rad utmed en liten grusväg på åskrönet. Bebyggelsen består av välhållna 
trähus från senare delen av 1800-talet. Det öppna odlingslandskapet och gårdarnas placering ger, 
tillsammans med de geologiska kvaliteterna, området stora landskapliga värden. 
Bedömning: N2/K1 
 
 
01-06. HUVDABY  
Huvdaby är ett välhållet kulturlandskap med vägar och stengärdesgårdar som särskilt betydelsefulla 
och påtagliga inslag. Bebyggelsen ligger i ett åsläge och härrör från 1800-talet samt från sekelskiftet. 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 6B NO 
Ekonomiskt kartblad: 061 99 
Koordinater: 639800/129620 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad 
äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 35 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun. Utställningshandling februari 1992. Härryda 
kommun & Bohusläns museum. • Olsson, G. 1982: Odlingslandskap i Härryda kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län. Kulturhistorisk rapport 8. Göteborg. 

 
 
01-07. KÅHULT 
Gården Kåhult 2:1 är av stort värde. Bebyggelse och gårdstomt är välbevarade och ligger i ett 
omväxlande kulturlandskap med rikt inslag av stengärdesgårdar, fädrev och odlingsrösen. 
Bedömning: K2 
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Topografiskt kartblad: 6B NO 
Ekonomiskt kartblad: 061 99 
Koordinater: 639680/129720 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Mycket biotoprikt odlingslandskap.  
Areal: 25 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun. Utställningshandling februari 1992. Härryda 
kommun & Bohusläns museum. • Olsson, G. 1982: Odlingslandskap i Härryda kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län. Kulturhistorisk rapport 8. Göteborg. 

 
 
01-08. BJÖRNHULT, HÖGELID OCH GINGSERED 
Björnhultsområdet är ett av Härryda kommuns mest välbevarade exempel på småjordbruk i 
skogsbygden. I landskapet finns många och stora odlingsrösen samt mindre åkrar och hagmarker, 
vilket gör det representativt för skogsområdets sena uppodling. 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 6B NO 
Ekonomiskt kartblad: 061 89, 061 99 
Koordinater: 639550/129910 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 30 ha. 
Naturlig fodermark: 6,8 ha. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun. Utställningshandling februari 1992. Härryda 
kommun & Bohusläns museum. • Olsson, G. 1982: Odlingslandskap i Härryda kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län. Kulturhistorisk rapport 8. Göteborg. • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och 
hagmarksinventering. Härryda kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:2. 

 
 
01-09. BJÖRBOÅS OCH RÖBERG 
Strax öster om Björketorp i Storåns dalsystem ligger ett kuperat, välhävdat åker- och beteslandskap. I 
området finns bebyggelse från många olika tider. Bebyggelsen är belägen invid bergets fot med fin 
utsikt över dalgången. Flera av gårdarna är mycket välbevarade. 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 6C NV 
Ekonomiskt kartblad: 062 90 
Koordinater: 639440/130210 
Primära bevarandemotiv: Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar och andra odlingshinder. Småskaligt 
odlingslandskap.  
Areal: 230 ha. 
Naturlig fodermark: 4,8 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun. Utställningshandling februari 1992. Härryda 
kommun & Bohusläns museum. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för natur-
vårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
01-10. STORÅNS DALGÅNG 
Storåns dalgång är en del av det långa och mycket markerade dalstråk som sträcker sig från Rävlanda 
i Härryda kommun i norr till sjön Lygnern i Marks kommun i söder. Ån rinner fram i ett vidsträckt, 
öppet landskap inramat av mer eller mindre branta sluttningar. I dalens botten ligger ett naturskönt 
och varierat odlingslandskap med väl bibehållna gårdar, byar, bebyggelsemönster, vägnät och 
hägnadssystem. Bebyggelsen är framvuxen under en lång tidsrymd och uppvisar såväl äldre som 
yngre hustyper vilka ligger i flera kompletta gårdar och byar.  

Den rika förekomsten av djupa raviner, meanderbildningar och korvsjöar gör dalgången 
geomorfologiskt intressant. I anslutning till ravinarmar och i kanterna mot berget finns enstaka väl 
bibehållna hagmarker med bitvis rik flora.  
Bedömning: N3/K1 
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Topografiskt kartblad: 6B NO, 6C NV 
Ekonomiskt kartblad: 061 89, 062 80, 062 90 
Koordinater: 639610/130140 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Odlingslandskap 
som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska former.  
Areal: 510 ha. 
Naturlig fodermark: 12 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 25), riksintresse för 
kulturmiljövården (KO 71).  
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Härryda kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. Sahlin, E. 1975: Storåns dalgång, 
naturvårdsinventering samt förslag till skötselplan. • Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun. 
Utställningshandling februari 1992. Härryda kommun & Bohusläns museum. • Göteborgsregionens 
kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 
• Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. 
Göteborg.  

Storåns dalgång. Ett 
storslaget, öppet och 
uppodlat landskap. 
Foto: Jan Norrman. 
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KUNGÄLVS KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Kungälvs kommun  
 
 
82-01. GÖTA ÄLVS DALGÅNG VID SOLBERG 
Dalgången hyser en vidsträckt odlingsbygd som domineras av åkermarker men bitvis har ett 
intressant inslag av betesmarker, öppna diken, lövdungar och lövbårder. Den bördiga dalgången är 
till mycket stor del uppodlad. De sanka strandpartierna däremot upptas av omfattande strandängar 
och här och var av breda vassar. Dessa strandmiljöer är synnerligen viktiga biologiska områden, 
framför allt för fågelfaunan. Strandbuskage, ängar, alkärr, sumpskogar och vassar utgör goda 
häckningsmiljöer för flera fågelarter och området besöks även av ett stort antal flyttande fågelarter 
under vår och höst. 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B NO 
Ekonomiskt kartblad: 071 55, 071 65, 071 66, 071 76 
Koordinater: 643240/128080 
Primära bevarandemotiv: Välbevarad radby av oskiftad karaktär. Betade strandängar med stor betydelse för 
fågellivet. Välhävdade hagmarker med rik hävdgynnad flora.  
Areal: 1100 ha. 
Naturlig fodermark: 46 ha. 
Naturreservat: 100 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 19), 
riksintresse för friluftslivet (FO 4), riksintresse för kulturmiljövården (KO 16), kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. Göteborg. • Lindberg, P. 1971: Svartedalens, naturvårdsinventering, del 1 och 2. Göteborg. 
• Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram 
för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun. Kungälvs 
kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1990. 

 
Särskilt intressanta delområden 
Solberg–Hede. Bebyggelsen vid Solberg utgör ett gammalt bygdecentrum i en utpräglad 
jordbruksmiljö och Solbergs by och Hede hyser bebyggelse och bebyggelsemönster från tiden före de 
stora skiftena. Solberg, som är ett vanligt namn på gamla och stora byar, är skriftligt dokumenterad 
redan 1302. Gårdarna ligger samlade i en klunga på en höjd i Solbergsåns kuperade landskap. 
Bygatan är en del av den gamla landsvägen med flera väghållningsstenar i kanten. Bebyggelsen är i 
allmänhet från 1800-talet och här finns en välbevarad lanthandel från 1914 med rik panelarkitektur. 
Manhuset på Hede är ett f.d. skjutshåll och gästgiveri.  
Bedömning: K1 
 
Solbergsån. Solbergsån har sin tillrinning från ett 10-tal sjöar med omgivningar i Svartedalens 
sydöstra del. Solbergsån är kraftigt meandrande och djupt nedskuren i de lösa avlagringarna. Det 
vackra ravinlandskapet präglas till stora delar av igenväxande betesmarker. Här och var finns stora 
enbuskbestånd. På de omkringliggande bergsluttningarna växer huvudsakligen tall och i anslutning 
till odlingsmarkerna finns stora ytor med planterad gran. 

Strax norr om Solbergs by ligger en vacker och bitvis välbevarad betesmark i anslutning till 
Solbergsåns dalgång. Flacka delar av marken uppvisar tydlig gödselpåverkan men i andra partier 
finns vackra örtrika ängsmarker med rik flora. 

Kring en gammal kvarn med en fördämning vid åns nedre lopp har några kärrmiljöer bildats. Här 
är betingelserna goda för andfåglar. Havsöringen har goda lek- och uppväxtområden i ån. Här finns 
även stationär öring och rikligt med nejonöga. 
Bedömning: N1 
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Solbergs by, skriftligt belagd redan 1302, är en av länets allra bäst bevarade byar. Här finns 
bebyggelselägen och byggnader som överlevt skiftena på 1800-talet. Foto: Jan Norrman. 
 
 
Tjurholmen. De fågelrika stränderna längs Göta älv är väl utvecklade på Tjurholmen som med sin 
rika och hävdgynnade fågelfauna är en av älvsträckans allra värdefullaste delar. Ön är ca 3,5 km lång 
och de betade, låglänta madmarkerna och de stora öppna åkerfälten på öns centrala delar 
karaktäriserar ön som utgör en viktig näringsmiljö för rastande gäss, simänder och vadarfåglar. 
Tjurholmens sydspets är en av de bästa rastlokalerna i Göta älvs dalgång. Här noteras bl.a. arter som 
gräsand, kricka, skedand, sädgås, ormvråk, fjällvråk, blå kärrhök, tornfalk, kungsörn och tofsvipa. 
Stränderna har förstärkts med s.k. strandskoningar vilka delvis påverkat områdets strandängar. 
 
Bedömning: N1 
 
 
82-02. DÖSSEBACKA 
Vid Dössebacka som ligger några kilometer norr om Kungälv finns mäktiga morän- och 
isälvsavlagringar. Avlagringarna uppvisar en från kvartärgeologisk synpunkt synnerligen intressant 
skiktning, vilken kan studeras i det befintliga täktområdet. I avlagringarna har rester av mammut och 
myskoxe påträffats. På isälvsdeltat ligger ett par gårdar av vilka Dössebacka, Västra Ryr och 
Välaninnehåller flera vackra betesmarker. För länet tämligen ovanliga växter som grönvit nattviol, 
ormrot, slåttergubbe, smörbollar och backtimjan är karaktärsarter i området. På Dössebacka finns 
även ett område med fossil åkermark. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NO 
Ekonomiskt kartblad: 071 55 
Koordinater: 642710/127660 
Primära bevarandemotiv: Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta 
geologiska/naturgeografiska former. Riklig förekomst av hagmarker med rik och hävdgynnad flora. 
Areal: 80 ha. 
Naturlig fodermark: 10 ha. 
Naturreservat: 25 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 19), 
riksintresse för friluftslivet (FO 4), fornlämningsobjekt av länsintresse. 
Referenser: • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. Göteborg. • Lindberg, P. 1971: Svartedalen, naturvårdsinventering, del 1 och 2. Göteborg. • Schillander, 
P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:7. 
Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
82-03. STORA OCH LILLA RÖNNING 
Vid Stora och Lilla Rönning ligger en odlingsmiljö som efter bohuslänska förhållanden har en mycket 
väl bibehållen helhet och stor variationsrikedom både vad avser innehåll och traditionella 
hävdformer.  

Jordbruken inom området domineras av ensamliggande gårdar med omgivande jordbruksmark i 
höglänta småbrutna skogsområden. Bäst bevarade av alla miljöerna inom området är Stora och Lilla 
Rönning vilka har en lång historia som jordbruksområden. Gården Stora Rönning är skriftligt 
dokumenterad redan 1354, medan Kvarndalen och hemmanet Lyckan är skriftligt belagda 1568 
respektive 1643, som avsöndringar från Stora Rönning.  

Variationsrikedomen kring gården Stora Rönning är stor och här finns slåttermarker, slagna 
åkerrenar, åkrar och hagmarker, skogsbete, spår efter myrslåtter, myrodling samt en kavelbro. Utmed 
bäcken som avvattnar myren ligger ett omfattande ruinsystem efter minst fem skvaltkvarnar. Marken 
är tämligen näringsrik och de gamla brukningsvägarna kantas av  
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Stora Rönning i Kungälvs kommun. Här bedrivs ett traditionsrikt jordbruk med slåtter, bete och 
åkerbruk och här finns välbevarad äldre jordbruksbebyggelse. Foto: Svante Hultengren. 

 
krävande arter som hassel, lind och ek. En del av träden bär spår efter hamling – lövtäkt. Stora 
Rönning har också stora värden i sina omsorgsfullt vårdade byggnadsdetaljer.  

Gården Kvarndalen har kringbyggd karaktär med stenlagd gårdsplan och ekonomibyggnader från 
1800-talet. Lyckans manhus är ett välbevarat dubbelhus från ca 1850, med ekonomibyggnader från 
samma tid. Inom området finns också två gravfält. 
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 64 
Koordinater: 643100/127250 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. Rikt inslag av slåtterängar.  
Areal: 140 ha. 
Naturlig slåtter- och betesmark: 16 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Göteborgsregionens kommunalförbund. 1973: Svartedalens naturvårdsområde. Göteborg. 
• Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. 
Göteborg. • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun. Kungälvs kommun & 
Bohusläns museum. Uddevalla 1990. 

 
 
82-04. SOLBERGA, RESTAD, LÖKEBERG, ÖDSMÅLS KILE 
Kuststräckan mellan Lökeberg i söder och Vallby kile i norr samt områdena innanför denna 
inrymmer ett mycket stort och välbevarat odlingslandskap med gott om såväl kulturhistoriskt som 
biologiskt värdefulla inslag. Bebyggelse och landskap härstammar huvudsakligen från senare delen 
av 1800-talet. Inom området finns också ett hundratal fornlämningar vilka huvudsakligen 
härstammar från järnåldern. Närmare kusten påträffas ett mycket stort antal väl bevarade 
strandängar, hagar och utmarksbeten. Särskilt bör framhållas Lökebergs kile och Ödsmåls kile med 
mycket vidsträckta betade havsstränder och med ett unikt växt- och djurliv. Området genomkorsas 
av vägar och de olika sevärdheterna ligger lättillgängliga i landskapet. Från flera höjdpartier har man 
storslagen utsikt över det öppna jordbrukslandskapet. 
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 52, 071 53, 071 62, 071 63 
Koordinater: 643020/126350 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Rikt 
fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Stort välhävdat område med fukt- och 
strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. Mycket artrik flora. 
Areal: 2300 ha. 
Naturlig fodermark: 240 ha. 
Naturreservat: 50 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för kulturmiljövården 
(KO 17), riksintresse för friluftslivet (FO 3), fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Åhlund, m.fl. 1985: Häckfågelfaunan på betade strandängar. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1985:3. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun. Kungälvs kommun & Bohusläns museum. 
Uddevalla 1990. 
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Särskilt intressanta delområden 
 
Solberga–Vallbyslätten–Restad. Området omfattar det vidsträckta och bördiga jordbrukslandskapet 
innanför Vallby och Ödsmåls kilar. Det är ett sammanhängande och säreget slättområde med en 
landskapsbild som har få motsvarigheter i regionen. Området kring Vallby kile och Vallby å är i ringa 
utsträckning påverkat av bebyggelse. Åkermarker dominerar kraftigt men vid ett flertal gårdar i 
området finns vackra och välbevarade betesmarker. Gårdarnas åkermarker ligger i långsmala skiften 
ner mot den delvis kraftigt meandrande och djupt nedskurna Vallbyån och sydost om Prästbol och 
Nedre Knaverstad utbreder sig ett böljande beteslandskap. 

Vid Vallby Övre och Nedre Knaverstad är andelen naturliga betesmarker betydande vilket 
påminner om det gamla odlingslandskapets markslagsfördelning där just ängar och betesmarker 
dominerade över åkern. Bebyggelsen på Vallbyslätten är huvudsakligen från 1800-talets senare hälft. 
Gårdssamlingarna Solberg Knaverstad och Årsnäs är emellertid äldre och finns skriftligt 
dokumenterade redan på 1300-talet. I Solberga kyrkby ligger den medeltida kyrkan.  

Bebyggelsen ligger glest med ett typiskt ”efter skiftet-utseende”. Flera olika byggnadstyper finns 
också representerade, bl.a. den sambyggda längan framkammarstugan, det västsvenska dubbelhuset 
och salsbyggnaden. Vid södra Aröd finns ett fint kulturlandskap med bl.a. ekskog. Området har lång 
jordbrukshistorisk kontinuitet vilket beläggs genom ett hundratal fornlämningar av främst 
järnålderskaraktär. Huvuddelen av fornlämningarna ligger samlade på sex gravfält. Enligt uppgift 
har det funnits flera som nu är bortodlade. Området sträcker sig ända ner till Grannebyån i Restad i 
söder. 
 
Bedömning: N2/K1 
 
Vävra–Båröd. Vid Vävra och Båröd ligger en mindre dalgång omgiven av mindre berg- och 
moränbackar, åkrar och betesmarker. Här ligger två stycken öppet och vackert belägna gravfält från 
järnåldern, varav det ena är ett av länets större. Ett av gravfälten har en tydlig anknytning till Vävra 
by.  
 
Bedömning: N2/K1 
 
Hålta. Området är beläget invid landsvägen mot Marstrand vid Hålta kyrka och är ett av de 
vackraste landskapen inom kommunen. Det småskaliga landskapet inramas av bokskog och flera 
ekskogspartier av hagmarkskaraktär som omväxlar med öppna betesmarker. Dessutom finns ett 
flertal välbevarade stenhägnader inom området.  

Hålta är ett gammalt sockencentrum där äldre bebyggelse omges av ett öppet kulturlandskap. Här 
finns en äldre, samlad och välbevarad centrumbebyggelse med en medeltida kyrka, skolbyggnader 
från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, och ett f.d. prästboställe med en framkammarstuga 
från 1700-talet.  
 
Bedömning: N2/K1 
 
Betade strandängar vid Ödsmåls kile. Ödsmåls kile är belägen innanför Lövön och Brattön. Kilen är 
den största grunda havsviken i kommunen med näringsrika lerbottnar med en rik vegetation av 
bandtång, snärjtång, kransalger och skruvnating. Dessa bottnar utgör värdefulla uppväxt- och 
näringsmiljöer för det marina djurlivet. Ödsmåls kiles stränder och omgivningar täcks av ett mycket 
stort sammanhängande beteslandskap som domineras av strandängarna kring Ödsmåls kile och 
angränsande välhävdade bergskullar. Området gränsar omväxlande till skog, berg och 
jordbruksmark. Den södra delen av kilen är huvudsakligen flack med långgrunda stränder, medan 
den norra omfattar flera kullar med berg i dagen. I områdets södra del mynnar en å.  

På de flacka ängarna dominerar tuvtåteläng som i norr och längst i sydväst dock övergår i en svagt 
betad högörtfuktäng. Merparten av stränderna hyser emellertid en lågväxt välbetad strandvegetation 
medan områdets bergiga uddar hyser klapperstränder. Havssäv, strandkvanne, hundloka och älgört 
dominerar stränderna i norr samt längst i sydväst. På bergskullarna dominerar karaktäristiska ljung- 
och gräshedar. Växtligheten är rik och arter som fjällnejlika, slåtterfibbla, slåttergubbe, kattfot, 
blåsklöver och dvärgarun är karaktärsarter i områdets strandängar och betesmarker.  
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Området är också en av länets allra intressantaste fågellokaler, med bl.a. häckande sydlig 
kärrsnäppa och ett betydande höst- och vårsträck. 
 
Bedömning: N1/K2 
 
Ödsmåls by. Ödsmåls by sydost om Ödsmåls kile är en gles radby med bevarad traditionell 
bebyggelse. Innan laga skiftet bestod byn av en tät klunga av kringbyggda gårdar. Ett fåtal gårdar har 
ännu kvar den kringbyggda karaktären. Manhusen är i stor utsträckning från senare hälften av 1800-
talet och utgör väl bevarade exempel på denna tids byggnadsskick. De säregna gårdsplanerna i byn 
är lagda med s.k. granatglimmerskiffer från stenbrottet i Rörtången. 
 
Bedömning: K2 
 
 
Större strandpipare – en karaktärsart för västkustens strandängstäckta vikar – s.k. ”kilar”. Foto: 
Svante Hultengren. 
 
 
Restad. Vid Åseby och ner mot Ytter-Restad ligger en bergsrygg vars krön och sydsluttning hyser ett 
stort antal fornlämningar. I norr finns ett par av Bohusläns största rösen– Åseby storrösen – och i 
söder bl.a. ett stort gravfält med ett 40-tal synliga gravar. 
 
Bedömning: K1 
 
Lökebergs kile. Vid Lökebergs kile ligger ytterligare ett mycket framträdande och 
strandängsdominerat odlingslandskap. Området är liksom Ödsmåls kile välhävdat och av mycket 
stort värde för fågellivet. 
 
Bedömning: N1 
 
 
82-05. LÖVÖN 
Lövön är en bergig ö där små smala dalgångar omväxlar med betade hällmarksområden och 
vindpinade berg. Dalgångarnas sidor är mestadels klädda med lövskog av framförallt ek. På Lövön 
finns också lämningar från många av Bohusläns storhetstider. 

Den väl bibehållna bebyggelsen och i viss mån även markslagen på Lövön ger en samlad bild av 
näringen under 1700- och 1800-talen, då ett omfattande fiske kombinerades med ett kompletterande 
jordbruk. Jordbruket kännetecknas av småskalighet med små åkrar och betesmarker. Bebyggelsen på 
öns södra del är karaktäristisk och genomgående mycket välbevarad (1800-tal) med enkelstugor, 
dubbelhus och en kringbyggd gård. Husen är ofta placerade efter äldre mönster utmed dalsidorna 
mellan odlad mark och utmark. I strandgipar finns enklare strandsittarbebyggelse. I flera av vikarna 
finns också lämningar från sillfiskeperioderna. Lämningarna av sillsalterier och trankokerier är från 
1700- och 1800-talen.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 61 
Koordinater: 643140/125870 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 110 ha. 
Naturlig fodermark: 2,5 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 3), kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen. Göteborg. • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län, Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
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riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun. Kungälvs 
kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1990. 

 
 
82-06. ÄLGÖN 
Älgön ligger i södra delen av Hakefjorden mellan Tjörn och Rörtången. Ön ligger utsträckt i öst-
västlig riktning och reser sig brant upp ur havet på nordsidan men har en flackare sydsida. Älgön 
består till stora delar av s.k. grönsten (norit-anortosit) som är en lättvittrad, delvis kalkhaltig bergart 
vars vittringsprodukter gynnar uppkomsten av en rik flora. Här finns också ett äldre odlingslandskap 
med inslag av välbevarad bebyggelse, ett flertal sill- och industrilämningar samt rikligt med 
stenåldersboplatser. På öns centrala delar finns ett varierat äldre odlingslandskap med f.d. åkrar, 
hägnader samt ett flertal större och mindre ängar och hagar.  
 
 
På Älgön har ljungbränningen återupptagits för att bevara öns vackra ljunghedar. 
Foto: Per-Anders Nilsson. 
 
 
Tillsammans med lämningar från sillfiskeperioden ger landskapet en inblick i en typisk kombination 
av kustnäringar som jordbruk, boskapsskötsel, fiske och sillindustri. I skyddade pass och gipar på 
öns sydsida finns fem relativt tätt belägna stenåldersboplatser. 

En av länets allra bäst bevarade ljunghedar finns på den västra delen av Älgöns höjdplatå. På den 
centrala delen finns ett väl bevarat äldre odlingslandskap med åkrar, hagar och hägnader. På Älgön 
finns en mycket rik och varierad flora och fauna med flera sällsynta och hotade arter knutna till den 
speciella kulturpräglade miljön. Här påträffas bl.a. knippnejlika, fjällnejlika, rockentrav, vitblära, 
knölsmörblomma, borstsäv, äppelros och kungsmynta. Inom området finns också ett stort antal 
hotade och sällsynta lavar. 
 
Bedömning: N1/K1 

 
Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 50, 071 51 
Koordinater: 642940/125620 
Primära bevarandemotiv: Förekomst av hotad naturtyp. Förekomst av ett stort antal hotade arter. Stort välhävdat 
utmarksområde med välutvecklade gräsmarker.  
Areal: 90 ha. 
Naturlig fodermark: 33 ha. 
Naturreservat: 90 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården 
(NO 17b), riksintresse för friluftslivet (FO 3), riksintresse för kulturmiljövården (KO 18), kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Fagerblom, J. 1980: Inventering och ordination av 
vegetationen på tre västsvenska ljunghedar. Göteborg, 1980. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram. 
Kungälvs kommun. Kungälvs kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1990. • Bohusläns museum, 1992: Älgön. 
Kulturhistorisk undersökning. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
82-07. TJUVKILS BY TJUVKILSBODEN KRISTIANSBORG 
Utefter den gamla vägen mellan Kristiansborg och Tjuvkilsboden, söder om Tjuvkil, ligger ett äldre 
och mycket varierat odlingslandskap med ett flertal naturliga betesmarker upp mot de talrika 
hällmarkerna. I den södra delen av den brukade slätten ligger en brynskog med ett flertal sällsynta 
lavarter. I den norra delen av området ligger Tjuvkils by med tillhörande odlingsmarker och här finns 
också en äng som sedan länge hävdats genom slåtter. Ängen är en av de få kvarvarande ogödslade 
slåtterängarna i Bohuslän och har ett utomordentligt högt bevarandevärde. Tjuvkils by, med anor i 
1500-talet, hyser flera äldre hus varav ett gammalt värdshus uppfört på 1700-talet. Genom byn 
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slingrar sig den väg som är den sannolikt sedan medeltiden oförändrade landförbindelsen mellan 
Marstrand och fastlandet. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 51 
Koordinater: 642590/125830 
Primära bevarandemotiv: Biologiskt mångformigt område. Rikligt med naturliga fodermarker.  
Areal: 140 ha. 
Naturlig fodermark: 8,1 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för friluftslivet (FO 3). 
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Ehrencrona, D. & Wedel, M. 1990: Inventering av ädellövskog. Kungälvs 
kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1990:1. Göteborg. 

 
 
82-08. KLÅVERÖN OCH SÖDRA KOÖN 
Klåverön är en bergig ö som genomkorsas av smala dalgångar med åker- och betesmarker. De fem 
gårdarna på Klåverön har i stort sett bevarat sin helhet utan några genomgripande rationaliseringar 
och hela området med sina olika markslag utgör ett mycket gott exempel på ett väl bibehållet 
kustjordbruk.  

På den östra delen av ön vid Korsvik och på Halsholmen och Koholmen finns rikligt med 
välbevarade ängs- och hagmarker. I dalgångarna finns bitvis tydliga inslag av skalgrus vilket 
avspeglar sig i den artrika floran. Skalgruset har brutits och malts till foder och vid Utkäften på öns 
sydvästsida finns resterna av en s.k. snäckskalskvarn. Där dalgångarna mynnar ut i havet finns 
strandängar på flera ställen.  

Karaktärsarter för de kalkrika betesmarkerna i dalgångarna är kattfot, rödkämpar, darrgräs, vildlin 
och gullviva medan strandängarna kännetecknas av arter som blåsklöver och kustarun. På lite 
kalkfattigare marker påträffas slåttergubben som är en välkänd slåtterväxt. 

I flera vikar finns rester efter trankokerier och sillsalterier. Bland den övriga bebyggelsen märks 
stora salsbyggnader med sexdelad plan, huvudsakligen uppförda under andra hälften av 1800-talet. 
Fritidshusen på ön är förhållandevis få och vägnätet utgörs av grusvägar längs bergskanterna vilket 
ger Klåverön ett opåverkat och ursprungligt intryck.  

På ön finns ett stort antal boplatser från äldre stenålder, men också järnåldersgravar. 
Klåverön erbjuder utmärkta möjligheter till bad och strövtåg. Viken Utkäften på sydsidan av ön 

samt skyddade vikar på de omgivande mindre öarna utgör goda och välbesökta naturhamnar. 
Den södra delen av Koön har i stort sett samma karaktär som Klåverön med stora hällmarkspartier 

genomskurna av klåvor och med avsevärda betesmarker och strandängar med opåverkat, artrikt 
innehåll. 
 
Bedömning: N2/K2 
 
 
Klåverön och södra Koön. En av länets allra bäst bevarade småskaliga jordbruksmiljöer i det yttre 
kustbandet. Foto: Jan Norrman. 
 
 

Topografiskt kartblad: 7A SO, 7B SV, 7A NO, 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 070 49, 071 40, 070 59, 071 50 
Koordinater: 642430/125080 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Riklig förekomst av hagmarker med rik och hävdgynnad flora. Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 660 ha. 
Naturlig fodermark: 57 ha. 
Naturreservat: 500 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, landskapsskydd enl. 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, 
riksintresse för friluftslivet (FO 3), kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
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naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Ekberg, L. m.fl. 1978: Klåverön. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1978:4. • Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun. Kungälvs kommun & Bohusläns 
museum. Uddevalla 1990. • Stiftelsen för Västsvenska friluftsområden & Bohusläns museum 1986: Kulturhistorisk 
beskrivning av Klåverön i Lycke socken, Kungälvs kommun. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
82-09. TOFTA KRÅKERÖN 
Området på Kråkerön och kring Tofta herrgård utgör ett bitvis mycket varierat och välbevarat 
odlingslandskap med en stor mängd opåverkade hag- och betesmarker. Området hyser en rik och 
varierad flora med ett flertal kustbundna arter. På ömse sidor av Kråkerö sund ligger vackra 
strandängar med tillhörande betade klippor. Mellan Myggstaviken och Skogshyddan ligger ett 
mycket stort invallat strandängsområde som betas, och i själva Myggstaviken finns naturliga 
strandängar med rik flora och välutvecklade växtsamhällen. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 41 
Koordinater: 642280/125710 
Primära bevarandemotiv: Välbevarat herrgårdslandskap. Riklig förekomst av hagmarker med rik och hävdgynnad 
flora. Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet.  
Areal: 340 ha. 
Naturlig fodermark: 70 ha. 
Naturreservat: 150 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 3), 
riksintresse för naturvården (NO 18), kommunalt kulturminnesvårdsprogram, byggnadsminne. 
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun. 
Kungälvs kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1990. 

 
Särskilt intressanta delområden 
Tofta. Tofta är en herrgårdsmiljö med långvariga jordbruksanor där gamla ekskogar omger åkrar, 
betesmarker och strandängar. Herrgården ligger i en tydligt högreståndspräglad jordbruksmiljö med 
typisk bebyggelse och bebyggelsestruktur. Fram till gården löper en mycket vacker och välskött allé. 
Gården har varit bebodd åtminstone sedan 1400-talet. Vid 1700-talets slut växte Tofta till ett stort 
gods i samband med sillperioden. 1787 ägde godset det största trankokeriet i Bohuslän jämte en rad 
andra mindre verk och salterier. 1842 genomfördes ett stort torrläggningsarbete som avstängde den 
inre delen av Myggstaviken från havet. Gården utvecklades sedan successivt till ett mönsterjordbruk. 
Herrgårdsbyggnaden uppfördes (ev. endast ombyggdes) 1792 och fick 1915 sitt nuvarande utseende. 
Huvuddelen av ekonomibyggnaderna är byggda 1912. Lantarbetarbostäderna ligger utspridda på 
utmarkerna runt om gården. Corps-de-logiet med tillhörande ekonomibyggnader är 
byggnadsminnesförklarat.  
 
Bedömning: K2 
 
Kråkerön. Den långsträckta Kråkerön har en ganska höglänt och brant västsida medan stora delar av 
öns östsida består av hagmarker och strandängar. Kala hällmarker kännetecknar ön. Busk- och 
trädvegetation förekommer endast i några sänkor längst i norr på Kråkerön samt kring 
sommarstugebebyggelsen centralt på ön. Strandängarna liksom de grunda vattenområdena i Kråkerö 
sund utgör viktiga näringsplatser för vadare och sjöfågel. 
 
Bedömning: N2 
 
 
82-10. LYCKE, RANNEBERG 
Vid Lycke och Ranneberg ligger en vacker, uppodlad och för Bohuslän typisk sprickdal med en flackt 
liggande, sedimentfylld botten. Den uppodlade dalgången kantas av betade ekhagspartier, bokskog 
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och av enstaka hagmarker i markerna ovanför dalen. Bokskogen hyser ett flertal näringskrävande 
arter som blåsippa, hässlebrodd, skogssvingel, samt en rik mossflora. I Bremnäs by växer 
ruderatväxten surkulla, som numera enbart har ett fåtal förekomster i landet. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 41, 071 42 
Koordinater: 642300/125960 
Primära bevarandemotiv: Odlingslandskap med rikt inslag av betespräglade lövskogar. Lövskogsrikt 
odlingslandskap.  
Areal: 150 ha. 
Naturlig fodermark: 4,5 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet. 
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
82-11. STABY 
Stabyområdet är en väl samlad jordbruksmiljö och möjligen har landskapet kring Staby nyttjats som 
jordbruksområde ända sedan bronsåldern. Det rika fornlämningsbeståndet bör ses som en helhet 
tillsammans med bybebyggelsen, trots att det inte finns något synligt samband i terrängen. I 
anslutning till en mindre bergshöjd i mitten av ett lerbäcken ligger Staby by och sydväst därom, på 
byns betesmarker, ligger ett femtiotal olika fornlämningslokaler av varierande karaktär. Enstaka 
liggande stensättningar med stenfyllning i krönlägen tros vara anlagda redan under bronsåldern 
medan övriga fornlämningar troligen härrör från järnåldern. Norr om bybacken på bergkrönet ligger 
ett par vackra stensättningar med stenfyllning och på bybacken finns dessutom ett område med 
fossila åkrar.  
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 42 
Koordinater: 642140/126340 
Primära bevarandemotiv: Lång agrarhistorisk kontinuitet. Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. Rikligt med naturliga fodermarker.  
Areal: 130 ha. 
Naturlig fodermark: 17 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram. 
Kungälvs kommun. Kungälvs kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1990. 

 
 
82-12. GUDDEHJÄLM 
Guddehjälmsområdet är ett omväxlande och mestadels uppodlat landskap som ligger mellan Ytterby 
och Kareby. Inslaget av naturliga betesmarker är stort och ett flertal betade kullar ger stark karaktär 
åt området. Mindre vattendrag, öppna diken och lövdungar ger ytterligare variation åt området som 
hyser en rik fågelfauna och bitvis rik och hävdgynnad flora. 
 
Bedömning: N2/K2 
 
 
Kringbyggd gård från början av 1800-talet i Guddehjälm. 
Foto: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 



 105 

Topografiskt kartblad: 7B SV, 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 43, 071 53 
Koordinater: 642420/126790 
Primära bevarandemotiv: Mycket biotoprikt odlingslandskap. Riklig förekomst av hagmarker med rik och 
hävdgynnad flora. Lång agrarhistorisk kontinuitet. 
Areal: 290 ha. 
Naturlig fodermark: 39 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun. Kungälvs kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 
1990. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
82-13. VENA 
Vena och det kringliggande landskapet har liksom många andra områden i denna del av regionen en 
långvarig historia som jordbruksområde. Idag är slättbygden nedanför Vena uppodlad och används 
som åkermark, medan höjden bakom gårdarna i Vena hyser ett flertal hagmarker. Området är rikt på 
fornlämningar från järnåldern vilka på ett karaktäristiskt sätt ansluter till byn. Själva byn Vena omges 
av åkrar, betesmarker och lövskogar och har ett typiskt läge mellan berg och slättlandskap. Byn är 
skriftligt dokumenterad redan 1354 och har trots flera skiften väl behållit sin karaktär. Dagens 
bebyggelse är huvudsakligen uppförd under förra seklet och har en traditionell utformning. I det 
omgivande kulturlandskapet finns också ett rikt system av stenhägnader och olika lövdungar och 
bryn. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 43 
Koordinater: 642190/126670 
Primära bevarandemotiv: Lång agrarhistorisk kontinuitet. Synnerligen väl bevarade stenmurar/ stenmurssystem. Rikt 
fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 3,1 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram. 
Kungälvs kommun. Kungälvs kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1990. 

 
 
82-14. KASTELLEGÅRDSOMRÅDET OCH MUNKHOLMEN 
Landskapet kring Kastellegården, Stora Smällenoch Munkholmen vid Nordre älvs norra delar utgör 
ett variationsrikt odlingslandskap med mycket värdefulla inslag av såväl kulturhistoriska lämningar 
som fåglar, växter och naturtyper. Här finns ett flertal hotade arter, naturtyper och flera historiskt 
värdefulla fornlämningsmiljöer. Området har också mycket stora värden knutna till strandmiljöerna 
utmed Göta älv. Stränderna här utgör ett av länets allra artrikaste fågelområden. Området gränsar till 
område 1 i Göteborgs kommun. 
 
Bedömning: N1/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 33, 071 43, 071 44 
Koordinater: 642050/126970 
Primära bevarandemotiv: Biologiskt mångformigt område. Mycket artrik fauna. Mycket rikligt med fornlämningar i 
öppet exponerat läge. Stort välhävdat område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. 
Odlingslandskap med rikt inslag av betespräglade lövskogar.  
Areal: 270 ha. 
Naturlig fodermark: 81 ha. 
Naturreservat: 180 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 19), 
riksintresse för friluftslivet (FO 4), riksintresse för kulturmiljövården (KO 15), kommunalt kulturminnesvårdsprogram, 
fornlämningsmiljö av länsintresse. 
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Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Andersson, H. 1970: Biologisk inventering av Göta älvs strandområden enligt 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus läns resolution. Kungälv, 1970. • Arvidsson, L. 1973: Vegetationsstudier kring 
Nordre älv. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 
1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun. Kungälvs kommun & Bohusläns museum. 
Uddevalla 1990. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Munkholmen och Tjuvholmen. De båda öarna är idag att betrakta som utmarksbeten i Nordre älv. 
Tjuvholmen domineras av strandängar som ligger väl synliga från motorvägen medan Munkholmen 
mest består av betade fastmarker. Munkholmen är nära två kilometer lång och hyser tre olika 
höjdpartier kantade av gräsmarker med bitvis rik och betesgynnad flora. Spåtistel, backtimjan, oxbär, 
gullviva, svinrot och slåtterfibbla ger karaktär åt gräsmarkerna. Den sällsynta lundbräsman 
förekommer inom området. 
 
Bedömning: N1/K2 
 
 
Gravfältet vid Västra Porten – Stora Smällen. Foto: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 
 
Västra PortenStora Smällen. Vid Västra Porten ligger en betesmark på en stenig bergshöjd med ett 
av södra Bohusläns största och bäst bevarade gravfält (120 gravar). Gravfältet har använts från 
bronsåldern, under hela järnåldern och fram till vikingatid, vilket tyder på att området haft en central 
funktion redan i förhistorisk tid. Denna position har fortsatt in i historisk tid, markerad av de rika 
medeltida lämningarna i närheten, bl.a. den forna staden Kongahälla (nuvarande Kastellegården). 
Området har tidigare varit igenslyat, men röjning och iordningställande pågår. Betesmarkerna i södra 
delen av området har en rikt varierad ängs- och berghällsflora med bl.a. kattfot, granspira, 
vårspärgel, grönvit nattviol, kärrviol och sandkrassing. 
 
Bedömning: K1 
 
Kastellegården. Kastellegården är en storgård med medeltida lämningar. Gården omges av åkermark 
och partier med ädellövskog. Kastellegården har en typisk högreståndspräglad bebyggelse och kring 
gården ligger ett flertal torpstugor. På åkermarken strax öster om gårdstomten låg den medeltida 
staden Kungahälla, arkeologiskt och skriftligt dokumenterad sedan 1100-talet, och på en kulle strax 
norr om åkern syns resterna efter ett medeltida augustinerkloster. I områdets västra del finns Ytterby 
kyrkoruin som härstammar från 1100-talet. På ett berg som stupar brant ner mot Nordre älv finns 
lämningar av en skansanläggning. Kungahälla brändes ner 1612, och staden flyttades till nuvarande 
Kungälv. Det gamla stadsområdet blev jordbruksmark till Kastellegården, som 1658 blev en svensk 
kungsgård. Sedan 1844 har gården gått i arrende. Nuvarande manbyggnad uppfördes 1862 och 
samtliga ekonomibyggnader är från 1800-talet. Från manhuset och ner till bryggan leder allékantade 
grusvägar och i närheten av huvudkomplexet finns ett flertal arbetarbostäder som hört till gården.  
 
Bedömning: K1 
 
Ormo. Vid Ormo invid Nordre älv ligger en djup bäckravin delvis klädd av örtrika lövskogspartier. 
Lundpartierna uppvisar en mängd näringskrävande arter som desmeknopp, vätteros, vårärt och 
blåsippa. Här ligger också en av kommunens allra artrikaste och mest välbevarade betesmiljöer. I de 
betade ravinkanterna omväxlar öppna och buskbeväxta partier. Ravinsluttningarnas öppna partier är 
mycket artrika med bl.a. en riklig förekomst av backsmörblomma. I bäcken förekommer havsöring. 
 
Bedömning: N1 
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82-15. HARESTAD 
Harestad ligger på en stor odlad lerslätt och är omgivet av fornlämningsrika bergspartier. Här finns 
flera stora byar och en sockenkyrka. Harestadsslätten är en gammal kulturbygd med lång 
jordbrukshistorisk kontinuitet. Inom miljön finns ett rikt inslag av olika fornlämningstyper som 
stenåldersboplatser, en hällkista, hällristningar, rösen och stensättningar.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 32, 071 33 
Koordinater: 641760/126440 
Primära bevarandemotiv: Lång agrarhistorisk kontinuitet. Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. Rikligt med naturliga fodermarker.  
Areal: 400 ha. 
Naturlig fodermark: 41 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun. 
Kungälvs kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1990. 

 
 
82-16. HÅLLSUNGAMYREN, TORSBY, LEFSTAD OCH V. RÖD 
Hållsungamyren är belägen ca 1,5 km väster om Torsby kyrka och utgörs av en djup 
berggrundssänka omgiven av branta bergsformationer. Sedan gammalt hålls landskapet öppet 
genom bete och uppvisar en landskapstyp som förr var vanlig i det bohuslänska kustbandet. 
Vegetationen i sjö- och myrpartiet är både frodig och artrik. Bland annat finner man här kransslinga, 
grå ögontröst, blågrönt mannagräs och ett flertal starrarter. Kring Torsby ligger ett flertal väl 
bibehållna och betade bergskullar vilka ger stark karaktär åt landskapet. Landskapet kring V. Röd 
omfattar kommunens allra viktigaste skalgrusområde med en unik flora på gamla enefäladsmarker. 
Området betas fortfarande men igenväxning pågår. 
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 31, 071 32, 071 41, 071 42 
Koordinater: 641970/126080 
Primära bevarandemotiv: Lång agrarhistorisk kontinuitet. Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. Rikligt med naturliga fodermarker.  
Areal: 220 ha. 
Naturlig fodermark: 27 ha. 
Naturreservat: 20 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. Hållsungamyren är 
naturreservat enl. 7 §, NVL. 
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun. Kungälvs kommun & 
Bohusläns museum. Uddevalla 1990. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
82-17. RYSKÄRSFJORDEN STORA ÖVERÖN OCH GLOSE Å 
Området som är mycket stort och sträcker sig från St. Överön i söder till Vedhalli norr och utmed 
Glose å österut, domineras av såväl igenväxande som välhävdade marker av gammal 
utmarkskaraktär. Det utgör en av länets allra vackraste och mest innehållsrika utmarksmiljöer. 
Många väl bevarade hagmarker finns i bergen innanför Ryskärsfjorden och koncentrationen av 
naturliga gräsrika betesmarker är här den högsta i länet. Odlingsmarker finns också, framförallt 
utmed Glose å, vilket bitvis ger området stora helhetsvärden. 

Särskilt framträdande delar av området är bl.a. den sydöstligaste delen i ett flackt dalstråk i öst-
västlig riktning som skiljer Stora Överön från övriga fastlandet. Här ligger en vidsträckt betesmark 
som även omfattar den bergiga Karholmen och delar av angränsande dalgång. I väster och på 
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Karholmen finns det gott om kala hällar, medan stora fuktiga ängar dominerar i öster. Genom 
området flyter en bäck. 

Vid Bastöfjorden och Höga ligger tre betade kullar som består av den för landskapet ovanliga 
bergarten grönsten. Denna är betydligt mer lättvittrad än den vanliga gnejsen och dess vegetation 
kännetecknas ofta av en mycket art- och örtrik flora. Här påträffas kalkälskande växter som 
ormtunga, fältmalört, backglim, backsmörblomma, spåtistel, backsmultron, brudbröd och gullviva 
samt de i länet mycket sällsynta mossorna Rhytidium rugosum och Abietinella abietina. 

Även Bringebärsholmen och hällmarkerna i väster hyser vackra välbetade betesmarker, och i 
området mellan Glöskärsvikenoch Skuterholmen finns många vackra betesmiljöer med mycket lång 
kontinuitet i hävden. 
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 21, 071 22, 071 31, 071 32 
Koordinater: 641680/125880 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Betade strandängar med 
stor betydelse för fågellivet. Rikligt med naturliga fodermarker.  
Areal: 460 ha. 
Naturlig fodermark: 130 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis landskapsskydd enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för 
friluftslivet (FO 4), riksintresse för naturvården (NO 19), fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:7. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Åhlund, M. m.fl. 1985: Häckfågelfaunan på betade 
strandängar. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1985:3. • Arvidsson, L. 1973: Vegetationsstudier kring Nordre 
älv. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun. 
Kungälvs kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1990. 

 
 
LYSEKILS KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Lysekils kommun 
 
 
84-01. ÅBYFJORDEN 
Åbyfjordens långsträckta förkastningssänka kännetecknas av branta bergväggar med smala 
strandängar som följer bergsidorna. I Åbyfjordens inre del ligger en av de allra vackraste och största 
havsstrandängarna i denna del av Bohuslän. Inramningen, med de höga branta bergsidorna och den 
stora flacka strandängen, ger en storslagen prägel åt landskapet. Denna del av fjorden är 
landskapsskyddad. Området har stor betydelse som rast-, häcknings- och vinterlokal för vadare och 
sjöfågel. Strandängsmiljön berör även Sotenäs kommun. 

Åbyfjordens fortsättning mot nordost utgörs av den markerade dalsänkan Bärfendalen, som 
huvudsakligen är belägen inom Munkedals kommun. Se område 14 i Munkedals kommun. 
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 79, 080 89 
Koordinater: 648970/124680 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. 
Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska former. 
Areal: 90 ha. 
Naturlig fodermark: 22 ha. 
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Planer och förordnanden: Naturvårdsområde enl. 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården 
(NO 1.11), riksintresse för friluftslivet (FO 1), riksintresse för kulturmiljövården (KO 38).  
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs 
kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. 

 
 
84-02. FÄRLEVFJORDEN MED OMGIVANDE MARKER 
Färlevär ett jordbruksområde med inslag av vidsträckta strandängar. Vid byn Färlev finns 
traditionellt placerad bebyggelse som delvis är mycket ålderdomlig. Lite längre upp mot Skottfjället i 
norr finns utmarksmiljöer med torp och torpgrunder i ett äldre, småskaligt kulturlandskap. Området 
som helhet speglar 1800-talets och det tidiga 1900-talets förhållande mellan bondebygd och 
torpområde. På fjällområdet i norr saknas hävd, undantaget vid ett par smågårdar.  

Längst in i Färlevfjorden ligger en mycket stor och vacker havsstrandäng som är mycket typisk för 
kulturlandskapet i de sprickdalsrika delarna av Bohuslän. Inramningen med det omgivande 
åkerlandskapet ger stark karaktär åt landskapet. 

De mycket vackra och välbevarade strandängarna vid Färlevfjordens inre och den traditionellt 
placerade bebyggelsen utgör värdekärnor i området. 

Vid Önneoch Knarreviki Munkedals kommun ligger en jordbruksmiljö med åker- och betesmark 
som ansluter till Färlevfjorden. Området domineras av en flack strandäng och en odlad gip mellan 
bergsmarker, och utgör ett för mellersta Bohusläns fjordlandskap karaktäristiskt kulturlandskap. 
Knarrevik är också ett variationsrikt område med oregelbundna åker- och ängsformer, stenhägnader 
och husgrunder och med ett bevarat helhetsvärde utan sentida exploateringar. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 80 
Koordinater: 649210/125300 
Primära bevarandemotiv: Välbevarad klungby av oskiftad karaktär. Stort välhävdat område med fukt- och 
strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet.  
Areal: 360 ha. 
Naturlig fodermark: 25 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för 
friluftslivet (FO 2), riksintresse för naturvården (NO 2), riksintresse för kulturmiljövården.  
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Blomberg, P. 1990: Ängar och hagar i Munkedals kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1991:4. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Bergquist, A. 1976: Gullmarsfjorden – 
en sammanställning av marina naturvärden. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Olsson, L. 1979: 
Gullmarsfjorden. Del II. Vegetation. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Sunesson, S. 1968: Vegetation och flora 
i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62:1-119. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturmiljöer i Lysekils kommun. 
Program för vård och bevarande. Lysekils kommun & Bohusläns museum. Remissupplaga februari 1992. 

 
 
En av länets allra vackraste och mest välbetade strandängsmiljöer ligger i det innersta av 
Färlevfjorden. Strandängarna och de omgivande vattenområdena hyser ett rikt och hävdgynnat 
fågelliv. I bakgrunden ligger Färlevs bybildning i traditionellt läge. 
Foto: Jan Norrman. 
 
 
84-03. SKARSTAD 
Skarstad är ett vackert och variationsrikt odlingslandskap där dalbottnen är uppodlad och de 
omgivande markerna och kullarna betas. De vackra och talrika hagmarkerna och de branta 
klippväggarna ger stark identitet åt landskapet. 
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Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 79 
Koordinater: 648920/124870 
Primära bevarandemotiv: Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. Rikt inslag av 
kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 6,2 ha. 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. 

 
 
84-04. BRO BROFJORDEN OCH VRÅNGEBÄCK 
Landskapet utgörs av det största sammanhängande jordbruksområdet i Lysekils kommun och 
sträcker sig från Brevik på Härnäset till området norr om Bro. De vidsträckta åkermarkerna som 
dominerar landskapsbilden inramas av relativt höga berg. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 68, 080 69, 080 78, 080 79 
Koordinater: 648510/124640 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. För den 
naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 710 ha. 
Naturlig fodermark: 48 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 30 och NO 1.11), riksintresse för 
kulturmiljövården (KO 19), riksintresse för friluftslivet (FO 1), fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturmiljöer i Lysekils kommun. 
Program för vård och bevarande. Lysekils kommun & Bohusläns museum. Remissupplaga februari 1992. • Bertilsson, 
U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
På bergkullen öster om den nutida gården vid Röe låg under medeltiden en befäst gård med 
omgivande vallgrav. Foto: Hans Andersson. 
 
 
Särskilt intressanta delområden 
Bro. Kring Bro kyrka och Brofjorden ligger en vidsträckt och uppodlad dalgång som har två västliga 
utlöpare ner mot Åbyfjorden. Området är en gammal centralbygd och hyser ett rikt och varierat 
fornlämningsbestånd från sten-, brons- och järnålder. Här finns också en kastal från 1100-talet, en 
befäst gård från 1400-talet samt en medeltida kyrka med äldre centrumbebyggelse. Inslag av äldre 
och välbevarad jordbruksbebyggelse i traditionella lägen finns också.  
 
Bedömning: K2 
 
Boviks kile 
Vid Vrångebäck intill Boviks kile ligger en av länets allra vackraste och mest välhävdade 
strandängsmiljöer. Boviks kile är en grund och djupt inskuren vik av Åbyfjorden, belägen ca 2,5 
kilometer väster om Bro. Vegetationen på de grunda bottnarna och på strandängarna innehåller 
allmänna arter och kännetecknas av ett brett bälte av glasört i de nedre delarna av stranden och av en 
sammanhängande gräs- och örtvegetation på den övre. De grunda och näringsrika bottnarna utgör en 
förutsättning för områdets rika fågelliv. Bland de arter som regelbundet besöker området märks bl.a. 
gräsand, kricka, bläsand, sångsvan, knölsvan, gravand, häger, gluttsnäppa och kärrsnäppa. Området 
är dessutom häckningsplats för vissa vadare, däribland tofsvipa och rödbena. 
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Bedömning: N1 
 
Brevik, Stora Björneröd 
Björnerödligger i en liten markerad dalgång och består av långsträckta betade lövskogsbårder kring 
ett öppet och mycket tilltalande och småskaligt åkerlandskap med stor biotoprikedom. Åkrarna 
omges av betesmarker vilka domineras av vackra björk- och ekhagar. Öppna diken avskiljer 
hagmarkerna från åkrarna. I ett parti finns också en mindre aspdunge och längst i sydöst finns en 
betad ädellövskog med några grova lindar.  
 
Bedömning: N2/K2 
 
 
84-05. TVETEN ORMDAL OCH INGALSRÖD 
Här ligger ett vackert och delvis välbevarat odlingslandskap som domineras av åkermarker, men 
också rymmer hävdade ravinsluttningar vid Ormdal och Ingalsröd. Landskapet är öppet och 
storslaget, och de betade ravinsluttningarna har mycket stor betydelse för landskapsbilden. Inom 
området finns också väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse.  

Strax öster om den stora gården Ingalsröd ligger ett djupt nedskuret ravinsystem med vackert 
utbildade klövdjursstigar. Området är mestadels artfattigt men mindre delar uppvisar en stor 
frodighet.  

Mellan Ormdal, Tveten och Säm ligger ett skogsområde med små öppningar för åker- och 
betesmarker. Områdets mest framträdande värde utgörs av en järnåldersmiljö med ett gravfält och en 
fornborg.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO, 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 080 79, 081 70 
Koordinater: 648690/125150 
Primära bevarandemotiv: Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/ 
naturgeografiska former. Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. För den 
naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 180 ha. 
Naturlig fodermark: 21 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för 
friluftslivet (FO 2), riksintresse för naturvården (NO 2), fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Bergquist, A. 1976: Gullmarsfjorden – en sammanställning av 
marina naturvärden. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Olsson, L. 1979: Gullmarsfjorden. Del II. Vegetation. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Kulturmiljöer i Lysekils kommun. Program för vård och bevarande. 
Lysekils kommun & Bohusläns museum. Remissupplaga februari 1992. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. 

 
 
84-06. BRASTAD 
Jordbrukslandskapet i och kring Kvarnebäckens ravinsystem vid Brastad utgörs av en rik 
fornlämningsmiljö med bl.a. ett unikt hällristningsområde och ett vackert öppet och artrikt betat 
ravinlandskap. Dessutom finns ett flertal andra fornlämningar och kulturspår, bl.a. en källa (Tulle 
källa) och flera stensättningar. I landskapets södra del vid Kvarnebäcken finns också en tidig 
medeltida kyrkplats. De historiska lämningarna i landskapet illustrerar ett kontinuerligt men varierat 
landskapsutnyttjande i en bördig och rik jordbruksmiljö. 
 

I Kvarnebäckens ravinsystem ligger bitvis välhävdade betesmarker med inslag av artrika 
torrbackar som omges av åkermarker. Ravinsystemet är till övervägande delen svagt till måttligt 
hävdat men intressanta och opåverkade partier finns. Den del som ligger norr om gården Backa utgör 
ett mycket vackert exempel på öppen hagmark med opåverkad och artrik vegetation. I floran noteras 
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bl.a. mycket rika bestånd av låsbräken. Ca 300 meter väster om den gamla kyrkogården i Brastad 
ligger en annan mycket vacker gräsmark.  
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 69 
Koordinater: 648330/124820 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Mycket biotoprikt 
odlingslandskap. Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/ naturgeografiska 
former. Mycket rikt fågelliv beroende av fortsatt hävd. Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna.  
Areal: 140 ha. 
Naturlig fodermark: 7,2 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för kulturmiljövården (KO 21), fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturmiljöer i Lysekils kommun. 
Program för vård och bevarande. Lysekils kommun & Bohusläns museum. Remissupplaga februari 1992. • Bertilsson, 
U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
84-07. HOLMA 
Området ligger vid Gullmarsfjorden och utgörs av ägorna till en gammal herrgård. Landskapet 
präglas av kulturmarker med inslag av ett flertal lövskogsdungar. Bokskog med inslag av ek och ask 
förekommer utmed vägen vid Torp och Tyske botten. I områdets norra del finns ekskogspartier och 
öster härom ett alkärr med ask, hassel och olvon. 

Holma är en herrgård med tillhörande lantarbetarbostäder. Det omgivande kulturlandskapet 
innehåller åkrar och omfattande betesmarker, kvarnlämningar samt lövskogar av olika slag. 
Landskapet har också ett jordbrukshistoriskt värde genom sin långa kontinuerliga användning som 
storgård från medeltiden och ända till nutid. Inom området finns också ett gravfält vilket visar att 
området länge nyttjats av människor. Bebyggelsen och bebyggelsestrukturerna visar områdets 
tidigare sociala och ekonomiska funktion. En stor, välhävdad och vacker strandäng på lergrund 
ligger invid Bredungen strax öster om Holma säteri. Strandängen gränsar till vidsträckta åkermarker 
och lövskogsbevuxna åkerholmar. Kantskogen mot åkerholmen där herrgårdsbyggnaden är belägen 
utgörs av al. Fågellivet inom området är mycket rikt och kulturgynnade arter tillhörande 
odlingslandskapets biotoper som kricka, tofsvipa, rödbena och skogsduva förekommer. Under 
vintern uppehåller sig varfågel inom området. Det mycket vackra odlingslandskapet vid Holma 
utgör också ett värdefullt och attraktivt område för friluftslivet. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 50, 081 60 
Koordinater: 647990/125170 
Primära bevarandemotiv: Lövskogsrikt odlingslandskap. Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad 
helhet. Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 100 ha. 
Naturlig fodermark: 12 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsområde enl. 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården 
(NO 2), riksintresse för friluftslivet (FO 2), fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Kulturmiljöer i Lysekils kommun. Program för vård och 
bevarande. Lysekils kommun & Bohusläns museum. Remissupplaga februari 1992. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 
1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. 
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84-08. RYXÖ 
Ryxö som ligger vackert i den centrala delen av Brofjorden är ett gammalt kulturlandskap med 
husgrunder, utmarksbeten, hagmarker och fornlämningar. Ön består huvudsakligen av två 
bergpartier skilda åt av en dalgång i öst-västlig riktning. De lösa avlagringarna består främst av 
marint avlagrad sand och lera och är i huvudsak belägna i dalgången. Ryxös stränder är till största 
delen klippiga och steniga men i dalgångsmynningen på östsidan finns också en sandstrand. 
Hällmarkshedar dominerar vegetationen, men i dalen finns också ytor av ängsmark och betespräglad 
lövskog med bl.a. ek, björk, asp och hassel. Ett rikt inslag av fossil åkermark visar att området under 
lång tid varit föremål för jordbruk och här finns också en större ansamling av bronsåldersrösen.  

På Ryxös västsida finns välbetade, öppna och estetiskt tilltalande hagmarker, vilka inramas av 
hällmarksdominerade bergsområden. I den nordöstra delen av området övergår de öppna 
gräsmarkerna i en gles, betad och ekdominerad hagmark med ett visst inslag av björk. I anslutning 
till de öppna hagarna finns, i en zon närmast stranden, ett smalt bälte med strandängsvegetation. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 58, 080 68 
Koordinater: 647970/124440 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Lövskogsrikt 
odlingslandskap.  
Areal: 50 ha. 
Naturlig fodermark: 4,6 ha. 
Naturreservat: 50 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Kulturmiljöer i Lysekils kommun. Program för vård och 
bevarande. Lysekils kommun & Bohusläns museum. Remissupplaga februari 1992. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 
1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. 

 
 
84-09. RÅGÅRDSDAL 
Området utgörs av gården Rågårdsdal med tillhörande marker som utgör ett småskaligt 
jordbrukslandskap med åkrar och betesvallar omgivna av lövdungar och berg. Nedanför en 
bergbrant i områdets sydvästra del ligger de s.k. Ulorna som är en av de allra vackraste och mest 
säregna betesmarkerna i länet. 

Ulorna är en väl hävdad betesmark som kännetecknas av ett spritt trädskikt av tall, björk, rönn och 
gran. Marken inramas av lodräta klippväggar och av en mängd stora, nedrasade stenblock av vilka 
ett flertal ligger långt ut i betesmarken. Marken är torr till fuktig och vegetationen är mycket 
mosaikartad. Här finns såväl kalkfattiga hedartade partier som kalkrik torrängsvegetation på rena 
skalgrusbankar. I den södra delen finns en badplats. Ulorna kan nås från norr där man kan klättra ner 
för bergväggen via en trappa. 
Bedömning: N1 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 68 
Koordinater: 648330/124310 
Primära bevarandemotiv: Förekomst av hotad vegetationstyp/-typer. Mycket tilltalande landskapsbild som är 
beroende av fortsatt odling. Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker.  
Areal: 40 ha. 
Naturlig fodermark: 6,6 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 1), riksintresse för naturvården 
(NO 1.11).  
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. 
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84-10. NÄVERKÄRR 
Näverkärr omfattar den sydvästligaste delen av Härnäset och består av ett hällmarksdominerat 
landskap genomskuret av ett antal väl markerade dalgångar av vilka Näverkärrsdalen är den största. 
Landskapet på den yttersta delen av Härnäset är karaktäristiskt för Bohusläns kustland med 
jordfattiga, trädlösa granitknallar omgivna av uppodlade smala lerdalar med randlövskogar längs 
bergsidorna. Lövskogen är ofta rikt utvecklad i dalgångarna och ek, lind, ask, alm och björk 
dominerar medan nypon, hagtorn, slån, björnbär och kaprifol ofta bildar bryn mot de öppna 
markerna. De lundartade miljöerna hyser ofta en rik vegetation med bl.a. gullviva, blåsippa, svalört, 
vitsippa, murgröna, skogsbingel, lundslok och trolldruva. 
 
Bedömning: N1/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 57, 080 58, 080 68 
Koordinater: 647860/124120 
Primära bevarandemotiv: Förekomst av hotade arter. Betad skog med mycket stark karaktär av utmark. Stort 
välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Mycket artrik flora. Mycket gamla och grova lövträd. Rik 
förekomst av kulturhistoriska odlingsspår.  
Areal: 350 ha. 
Naturlig fodermark: 32 ha. 
Naturreservat: 125 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 1), 
riksintresse för naturvården (NO 1:11). 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Arvidsson, L., Lindström, M., Muhr, L.-E., Ståhl, B. & Wall, S. 
1988: Lavfloran i Näverkärrskogen i Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 82:167-192. • Gillner. V, 1971: Näverkärr – en 
beskrivning och förslag till skötsel. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Kulturmiljöer i Lysekils kommun. 
Program för vård och bevarande. Lysekils kommun & Bohusläns museum. Remissupplaga februari 1992. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Näverkärr. Gården Näverkärr är en gammal gårdsbildning med välbevarat äldre manhus som ligger 
ytterst på Härnäset. Gården omges av en ålderdomlig landskapstyp. De kulturhistoriska inslagen är 
rikliga och här förekommer rösestråk, stengärdesgårdar, fägator samt ett flertal husgrunder från 
1500-talet och lämningar efter trankokerier. Vid Sköllbergs huvud ligger ett mycket stort s.k. 
tomtningsområde med lämningar sedan sillfiskeperioderna 

Ungefär 500 meter söder om gården Näverkärr ligger Bredvik omgiven av enastående vackra 
betesmarker. Markerna är tydligt kalkpåverkade vilket avspeglar sig i floran. I den öppna delen 
ligger ett stort betat kärrområde med artrik flora. Ängsstarr, loppstarr, vildlin, glesstarr och slankstarr 
ger karaktär åt denna del av området. Havsstrandängens vegetation kännetecknas av ett 
salttågdominerat växtsamhälle med bitvis rika inslag av kustarun och dvärgarun. Hela den yttre 
delen av Härnäset betas och på ett flertal andra ställen finns vackra gräsbackar med rik flora. Sydöst 
om gården Näverkärr ligger Karlsvik som är en havsvik där de omgivande stränderna hyser såväl 
artrik ängsflora som stora skönhetsvärden. Dessutom är området en fin badplats och ett omtyckt 
utflyktsmål. Hela området är mycket artrikt och i mer svagt hävdade och igenväxande delar påträffas 
kungsmynta, bergmynta, nässelklocka och sötvedel vilka tillsammans med ett flertal andra arter 
indikerar att kalkinnehållet i marken är högt. 

Näverkärrsområdet utgör ett gott exempel på en ålderdomlig landskapstyp, som förmodligen mer 
allmänt präglade liknande kustdalgångar under medeltiden.  

Området har också mycket stora värden för friluftslivet. Karlsvik, Näverkärrsvik och inre 
Sköllbergsviken är finabadplatser och området nås lätt såväl från havet som från land. 
 
Bedömning: N1/K1 
 
Näverkärrskogen. Strax nordöst om gården Näverkärr ligger en ädellövträdsrik skogsbård utmed 
bergskanten. Skogsbården har lång kontinuitet som lövskog och dess allra största värden består i en 
utomordentligt rik lavflora med ett stort antal hotade arter. Skogen har en lång obruten historia som 
ädellövskog, och har åtminstone sedan 1600-talet använts som skogsbete och har under senare tid 
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enbart skötts genom att man tagit ut fallvirke som används som bränsle. I lövskogen förekommer 
arter som lundslok, långsvingel, lundelm, lundkardborre, vätteros, storrams, trolldruva, 
desmeknopp, luktsmåborre, skogsbingel, blåsippa, glansnäva och gullviva. Lite närmare gården finns 
en mindre alsumpskog med vackra trädsocklar och här påträffas skärmstarr och kärrbräken. 

Tillsammans med Rya skog i Göteborg utgör detta skogsparti de sista resterna i länet av de 
högvuxna kustädellövskogar som förr var vanliga i Bohuslän. Alm, ask och lind är de vanligaste 
trädslagen i rikare partier medan ek och björk dominerar i övriga delar.  
 
Bedömning: N1 
 
Bubacka. Landskapet mellan Bubacke vik och Vikehagen vid Munkeberget utgörs av en betesmosaik 
omgiven av skogsmarker, hällmarker och åkrar och i Bubacke vik ligger en välhävdad 
havsstrandäng. Vid den norra delen av Munkeberget finns öppna och artrika gräsmarker på frisk till 
fuktig mark. Här förekommer enstaka exemplar av idegran. Utmed stigen mellan strandängen i norr 
och Vikehagen finns torrbackar med fårsvingeltorräng samt fuktiga partier med rika bestånd av 
jungfru Marie nycklar. 
 
Bedömning: N2 
 
Ed. Strax öster om Ed på Härnäset ligger en grund havsvik som heter Edsvik. Denna kantas av en 
vacker, välbetad och långsträckt havsstrandäng och lite längre upp av åkermark. Utsikten från 
gården och ut över landskapet i öster är kontrastrik. I bakgrunden ligger den jättelika och moderna 
Scanraff-anläggningen, ett oljeraffinaderi, och i förgrunden syns ett jordbrukslandskap med 
vidsträckta strandängar inramade av ädellövskogsklädda bergsluttningar. Den omgivande 
lövskogens vegetation är frodig och artrik och bl.a. påträffas nässelklocka, lundelm och glansnäva. 
 
Bedömning: N2/K2 
 
 
84-11. LYSE OCH TRÄLEBERGS KILE 
Kring Lyse och Trälebergs kile domineras landskapet av vidsträckta åkermarker och saltängar. 
Området utgör ett för regionen typiskt och rikt sammansatt kulturlandskap, där helheten är relativt 
väl bevarad.  

Inom området finns en välbevarad äldre landsväg, kantad av jordbruksbebyggelse. Parallellt med 
vägen ligger en långsmal uppodlad dalgång, delad på tvären i olika ägoskiften efter gårdarna längs 
vägen. På hällmarker inom området finns stensättnings- och röseområden.  

Strandängen vid Trälebergs kile omges till största delen av åkermarker men här och var även av 
små uppstickande bergkullar. Större delen av strandängen är helt öppen men i kanten mot 
omgivande mark finns dock träd- och buskinslag. Strandängen är välbetad och den yttre zonen mot 
havet utgör ett av de bästa exemplen på marskliknande landskap inom regionen. Den hotade arten 
källgräs förekommer på strandängarna längst in i viken. 

Området är också en viktig uppehållsplats för näringssökande andfåglar och vadare under höst 
och vår. Dessutom är stränderna häckningsplats för åtskilliga vadare, bl.a. större strandpipare, 
tofsvipa och rödbena. Tidigare häckade den sällsynta sydliga kärrsnäppan här. Bland rastande fåglar 
kan nämnas kricka, knipa, myrspov, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, brushane, ljungpipare, 
kustsnäppa och kärrsnäppa. Bland mer tillfälliga gäster noteras skedand, årta, stjärtand, blå kärrhök, 
rödspov, spovsnäppa och gulärla. Även rariteter som storlabb och rödstrupig piplärka har iakttagits. 
 
Bedömning: N1/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A SO, 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 49, 080 59 
Koordinater: 647440/124670 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Stort välhävdat 
område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 150 ha. 
Naturlig fodermark: 23 ha. 
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Naturreservat: 30 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, riksintresse för friluftslivet (FO 1), fornlämningsmiljö av 
länsintresse. 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Kulturmiljöer i Lysekils kommun. Program för vård och 
bevarande. Lysekils kommun & Bohusläns museum. Remissupplaga februari 1992. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 
1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. 

 
 
84-12. GÅSÖ 
Gåsöarkipelagen består av två relativt stora öar, Gåsö och Storön samt ett stort antal kringliggande 
holmar och skär. Ögruppen skiljs från Skaftölandet av den relativt djupa Gåsö ränna, som också 
utgör gräns mellan det nordbohuslänska granitområdet och det västsvenska gnejsområdet. Marin 
sand och lera med riklig skalinblandning dominerar de lösa jordarterna. På västsidan av öarna 
förekommer ställvis urspolade, blockrika avlagringar. Terrängen är flack på samtliga öar med flata 
hällar och vackra glaciala hällskulpturer. 

Det lilla samhället Gåsö är ett f.d. fraktfartssamhälle där man bedrivit kombinationsjordbruk i de 
skyddade dalgångarna i det inre av ön. Här finns gott om s.k. tomtningar från tidigare sillperioder 
och lämningarna i kulturlandskapet belyser på ett tydligt sätt en för det gamla bohuslänska 
skärgårdslandskapet karaktäristisk kombination av kustnäringar och småskaligt jordbruk med långt 
driven uppstyckning av odlingsmarken. All odling är idag nerlagd men fortfarande finns en del 
betande djur i delar av området.  

Mellan Gåsö och Storön ligger ett sund som till övervägande del är täckt av vacker havsstrandäng. 
Trots att ohävd råder sedan relativt lång tid tillbaka har den naturliga ängsfloran kunnat leva kvar 
p.g.a. hårt vindpinat klimat och tramp från kringströvande människor. Floran är utomordentligt rik 
och ett flertal intressanta växter vittnar om långvarig beteshävd. Här förekommer dvärgarun, 
knutnarv, blåsklöver, strandmalört, glesstarr och strandrödtoppa i rika bestånd. Strandmalörten har 
troligen ökat sedan betet upphört. På ön finns också flera rikkärr med artrik vegetation. Bland 
karaktärsarter kan nämnas ängsstarr, tätört dvärglummer och loppstarr. I anslutning till den s.k. 
Kalvhagefjorden på Gåsö ligger ett annat stort sammanhängande parti av ängsmark med artrik flora. 
Här noteras bl.a. den ovanliga vårfingerörten. Intill viken finns en smal bård av 
havsstrandängsvegetation. Stranden är bitvis grusig och här finns rika bestånd av kustarun och 
rödmire vilka ger stark karaktär åt växtsamhället. Längre upp i sluttningen påträffas torrbackar med 
rika bestånd av blodnäva, backglim, rödklint och småborre. 

Vid sidan av de botaniska kvaliteterna finns stora ornitologiska värden på Gåsö. Arter som 
rödbena, tofsvipa, större strandpipare, skärpiplärka, ängspiplärka, rödstjärt och gök är knutna till den 
öppna ängs- och hedartade miljön i kustbandet och förekommer allmänt. Under sträcktider noteras 
arter som svartsnäppa, gluttsnäppa, knipa, kricka, varfågel och blå kärrhök. Vissa arter som 
ladusvala, tornfalk, stenskvätta och stare har minskat allteftersom jordbruksverksamheten på Gåsö 
lagts ner. I det bitvis igenväxande landskapet har istället arter som kärrsångare, gräshoppsångare, 
näktergal, sävsparv och rosenfink funnit sig till rätta. 

En långsam igenväxning hotar emellertid områdets naturvärden. Värdena torde inom en 
tioårsperiod ha gått om intet om hävden inte intensifieras. 

Gåsöarkipelagen är också en stor tillgång för friluftslivet. Det omväxlande och lättillgängliga 
landskapet bjuder på stora skönhetsupplevelser. Stränderna är lätta att angöra för båtburna besökare 
tack vare god tillgång på naturhamnar. 
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A SO 
Ekonomiskt kartblad: 080 38 
Koordinater: 646560/124140 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Betade strandängar med 
stor betydelse för fågellivet.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 13 ha. 
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Planer och förordnanden: Naturvårdsområde enl. 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet 
(FO 3), riksintresse för naturvården (NO 2). 
Referenser: • Sunesson, S. 1968: Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62:1-119. 
• Fransén, S. 1979: Gåsöarkipelagen – en naturinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 
• Kulturmiljöer i Lysekils kommun. Program för vård och bevarande. Lysekils kommun & Bohusläns museum. 
Remissupplaga februari 1992. 

 
 
84-13. KRISTINEBERG OCH GÅSEVIK 
Strax väster om Fiskebäckskil ligger ett för kusten typiskt odlings- och beteslandskap i en småbruten 
och kuperad bergsterräng. Området är biologiskt mycket mångformigt med inslag av 
slåtterängsmark, rikkärr, småbuskage och mindre strandängar. 

Mellan Kristinebergs marinbiologiska forskningsstation och Gåsevik ligger ett betat landskap som 
utgörs av öppna hagmarker på kalkrikt underlag. I Gåsevik övergår hagarna i en mindre 
havsstrandäng. I betesmarkerna finns också mindre rikkärr och ett av dessa hyser en artrik flora med 
inslag av den i Bohuslän sällsynta dvärglummern. Kärret omges av hällmarker och 
ljunghedsvegetation. Inom området finns också slåtterängar och slagna gamla vallar. Bland särskilt 
anmärkningsvärda arter som naturaliserats inom området kan nämnas krissla, lundkovall, 
korskovall, brudbröd och kärrvial. 

Lite längre söderut ligger Skaftölandets, och kanske länets, största rikkärr, Gröderhamnsängen. 
Kärret utgörs av en blöt till fuktig mark som ingärdas av bergsområden och vackra svallade 
rasbranter. Området har troligen ett förflutet som slåtterkärr eller betat kärr. Längs den västra kanten 
av området återfinns en kalkpåverkad fuktäng med mycket rik flora. För länet sällsynta arter som 
ängsnycklar och dvärglummer förekommer här bitvis allmänt. 
 
Bedömning: N1 
 

Topografiskt kartblad: 8A SO 
Ekonomiskt kartblad: 080 38 
Koordinater: 646600/124340 
Primära bevarandemotiv: Mycket artrik flora. Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. 
Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  
Areal: 30 ha. 
Naturlig fodermark: 7,1 ha. 
Planer och förordnanden: Gröderhamnsängen är naturvårdsområde enligt 19 §, NVL. Naturvårdsplan för länet, 
riksintresse för friluftslivet (FO 3). 
Referenser: • Sunesson, S. 1968: Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62:1-119. 
• Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
84-14. NORRA SKAFTÖ  
Området omfattar den allra nordligaste delen av Skaftölandet. Berggrunden består här av gnejs, som 
uppträder i en rödaktig variant. De lösa avlagringarna i dalsänkorna utgörs huvudsakligen av sand 
och lera, men är ställvis skalblandade, som t.ex. vid Lunnevik. Området består egentligen av två 
huvudområden, dels gården Stora Skaftö och de omgivande markerna, dels den nordligaste delen av 
Skaftölandet där mindre jordbruk och betade strandängspartier kännetecknar odlingslandskapet.  

Markerna kring gården Stora Skaftö, i dalgången ner mot Kärlingesund samt de betade 
hällmarkerna på de omgivande höjdområdena är mycket vackra och ger ett närmast pastoralt intryck. 
Närmast gården och i dalgången ner mot sundet utgörs markerna av öppna hagar, lövdungar, betade 
åkermarker och trädbeväxta kullar. Området är ett gott exempel på kustnära jordbruksmiljö med 
välbevarad äldre gårdsbebyggelse omgiven av ett småskaligt, varierat kulturlandskap med väl 
bibehållen helhet.  

Söder om gården ligger ett stort sammanhängade utmarksområde som fortfarande är välhävdat. 
Här är marken en mosaik av gräsbackar, hällar, vattensamlingar och mindre ljunghedspartier. 
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Bestånd av arter som indikerar långvarig hävd, t.ex. ljungögontröst och granspira påträffas bitvis 
rikligt. Från höjderna är utsikten över Skaftölandet imponerande. 
 
Bedömning: N1/K1 
 
 
Vid Ögården på Norra Skaftö öppnar sig landskapet mot en skyddad vik. Sluttningarna ner mot 
viken upptas av betes- och odlingsmark. Foto: Länsstyrelsens miljöenhet. 

 
 
Topografiskt kartblad: 8A SO 
Ekonomiskt kartblad: 080 39 
Koordinater: 646720/124660 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Stort 
välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad 
helhet.  
Areal: 130 ha. 
Naturlig fodermark: 13 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för 
naturvården (NO 2), riksintresse för friluftslivet (FO 3). 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Sunesson, S. 1968: Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta 
Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62:1-119. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Kulturmiljöer i Lysekils kommun. Program för vård och bevarande. Lysekils 
kommun & Bohusläns museum. Remissupplaga februari 1992. 

 
 
84-15. CENTRALA SKAFTÖ LILLA OCH STORA STUVERÖD 
Jordbruksområdet ligger i och omkring en långsträckt dalgång vars botten täcks av en stor, 
långsträckt och landskapsdominerande strandäng och av åkerskiften. Det kringliggande landskapet 
är mångformigt, mosaikartat och hyser ett rikt inslag av strukturer, biotoper och naturtyper. 
Välbevarad äldre jordbruksbebyggelse finns i västra och norra kanten av dalgången. 

Strandängen dominerar området helt och är av betydande värde för landskapets identitet. De 
omgivande hällområdena är även de förhållandevis kala vilket ger hela landskapet en öppen 
karaktär. Betesmarkerna har stor betydelse för fågellivet i området. 

I höjdområdena mellan Stuveröd och Heden ligger en mosaik av gamla åkrar som numera betas, 
gärdesgårdar, lövdungar, hällmarker och betade gräsbackar med naturlig ängsvegetation. 
Markförhållandena i höjdområdena är mycket varierade och mindre dammar förekommer. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A SO 
Ekonomiskt kartblad: 080 28, 080 29 
Koordinater: 646360/124510 
Primära bevarandemotiv: Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet. Småskaligt odlingslandskap. Lång 
agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 250 ha. 
Naturlig fodermark: 69 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för 
friluftslivet (FO 3), riksintresse för naturvården (NO 2). 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Sunesson, S. 1968: Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta 
Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62:1-119. • Kulturmiljöer i Lysekils kommun. Program för vård och bevarande. Lysekils 
kommun & Bohusläns museum. Remissupplaga februari 1992. 

 
 
84-16. SÖDRA SKAFTÖLANDET 
Landskapet i den sydligaste delen av Skaftölandet är bitvis dramatiskt, kalt och kuperat. Förr var 
Islandsberg och de omgivande vattnen fruktade av sjömän och många förlisningar har skett kring de 
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kalla och mörka Islandsbergsklipporna. Det hedartade och säregna landskapet är fortfarande öppet 
och en del av området betas fortfarande. 
 
Bedömning: N1/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A SO 
Ekonomiskt kartblad: 080 28 
Koordinater: 646140/124230 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typiskt, välhävdat och väl bevarat odlingslandskap. 
Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Förekomst av hotade arter.  
Areal: 198 ha. 
Naturlig fodermark: 25 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 3). 
Referenser: • Sunesson, S. 1968: Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62:1-119. 
• Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus 
län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse 
för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Kulturmiljöer i Lysekils kommun. Program för vård och bevarande. Lysekils 
kommun & Bohusläns museum. Remissupplaga februari 1992. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Islandsberg. Islandsberg utgör den sydvästligaste udden av Skaftölandet och därmed också av 
Lysekils kommun. Landskapsbilden domineras av en relativt flack gnejsplatå och ett stort inslag av 
kala hällmarker. Mot havet begränsas Islandsberg av branta kustklippor. 

Större delen av Islandsberg domineras av lavklädda hällar omväxlande med fläckar av ljunghed 
och kråkrished. Här och var finns s.k. mjölonhed och i fuktigare sänkor utbildas fukthedar med bl.a. 
de suboceaniska arterna klockljung och borsttåg. Ett oceaniskt inslag utgörs av den sällsynta 
prickstarren. Området har drag av ett gammalt betat kusthedslandskap men är idag ohävdat och 
därför hotat av långsam igenväxning. Brynvegetationen och krattskogen på Islandsbergs östsida, vid 
Valbyfjordens inre del, är också botaniskt intressanta. Även i dessa helt ohävdade marker finns 
dragen av gammal betesmark kvar, med sin rika och frodiga flora. Krattvegetationen utgörs av ek, 
lind, asp, vitoxel, hassel, olvon, oxbär, getapel och slån. I brynvegetationen påträffas en rad 
intressanta arter, bl.a. blodnäva, kungsmynta, kärrvial, nässelklocka, krissla och korskovall. 
Ängsvegetationen utanför brynen uppvisar också en rik flora där bl.a. backglim, backsmörblomma, 
bockrot, rödklint, darrgräs och väddklint ingår. Igenväxningen i de hedartade partierna är mestadels 
långsam men på sikt hotas de nuvarande naturvärdena av frånvaron av betande djur. 
Brynvegetationen hotas emellertid mer av igenväxningen. 

Inom området finns en fyndplats för flintavslag, stensättningar och en stenskodd källa. 
Islandsbergs by i den norra delen av området är en kulturhistoriskt intressant miljö.  
 
Bedömning: N2/K2 
 
Jonsborg. Jonsborg är en till övervägande delen kal och hällmarksrik ö som ligger strax söder om 
Islandsberg. Geologin kännetecknas av gnejs som är söndersprucken i dalgångar där skalgrus bitvis 
ger stark påverkan på floran. Hällmarker dominerar men här och var finns gräsbackar med rik flora. 
Ön har en stark betesprägel och betas av får. Området utgör, trots inslag av igenväxning, ett mycket 
fint exempel på småskalig jordbruksmiljö med vidsträckta utmarksbeten. 
 
Bedömning: N1/K1 
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MUNKEDALS KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Munkedals kommun 
 
 
30-01. ÖREKILSÄLVENS DALGÅNG FRÅN KROKSTAD TILL 
DALSLANDSGRÄNSEN 
Landskapet sträcker sig från Krokstad i söder till dalslandsgränsen i norr och utgörs av ett bitvis 
varierat och småbiotoprikt åkerlandskap med inslag av naturliga fodermarker i anslutning till det 
bitvis vackert utvecklade ravinlandskapet. Hagmarkerna är emellertid under långsam igenväxning. 
Fornlämningarna inom området utgörs av rösestråk och högar. En storhög med koppling till 
socknens centrum vid kyrkan i Krokstad kan tyda på att området vid kyrkan var administrativt 
centrum redan under järnåldern. 

Från Håfors till gränsen mot Dalsland blir landskapet utefter Örekilsälven bitvis mer dramatiskt 
med branta klippstup, barr- och lövskogar omväxlande med jordbruksbebyggelse och odlingsmark. 
Det vackert utvecklade ravin- och odlingslandskapet utmed Örekilsälven utgör också en mycket 
typisk ensamgårdsbygd. Här och var finns hagmarker men oftast är de svagt hävdade eller 
igenväxande. 
 
 
Örekilsälvens dalgång – här ligger ett varierat och starkt kuperat landskap med lång historisk 
kontinuitet. Foto: Jan Norrman. 
 
 

Intill åker- och betesmarkerna, längs det meandrande vattendraget, ligger traditionellt placerad 
och välbevarad jordbruksbebyggelse från 1850-1920-tal. Trots att den traditionella 
markanvändningen på många ställen upphört har landskapet stora skönhetsvärden. 
Området gränsar till Kynnefjäll som i delar präglas av gammal bebyggelse med småodlingar och 
betesmarker. 
 
Bedömning: N3/K1 

 
Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 23, 091 33, 091 43 
Koordinater: 651650/126700 
Primära bevarandemotiv: Tidigt sockencentrum av stor betydelse för jordbrukshistorien. Rikt inslag av kultiverade 
betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär.  
Areal: 1100 ha. 
Naturlig fodermark: 10 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 5), riksintresse för kulturmiljövården (KO 74), 
fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Blomberg, P. 1990: Ängar och hagar i Munkedals kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:4. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Munkedals kommun. 
Kulturhistorisk undersökning. Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
30-02. SANNESJÖN LERSJÖN OCH LERDALSÄLVENS DALGÅNG 
Kring Sannesjön och Lersjön och i Lerdalsälvens dalgång ligger en bitvis välhävdad 
småjordbruksbygd med väl bevarad jordbruksbebyggelse. Den rika fornlämningsbilden har för länet 
unika drag.  
 
Bedömning: N3/K2 
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Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 13, 091 14, 091 24, 091 34 
Koordinater: 651340/127280 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Biologiskt mångformigt område. Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 
Areal: 630 ha. 
Naturlig fodermark: 15 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Blomberg, P. 1990: Ängar och hagar i Munkedals kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:4. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Munkedals kommun. 
Kulturhistorisk undersökning. Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. Bohusläns museums arkiv. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Kettelsröd. Området utgörs av en i Sannesjön utskjutande halvö som består av en större 
moränavlagring kring några bergknallar. Berggrunden utgörs här av gnejsgranit, som uppträder i 
västra Dalsland och endast når in i Bohuslän i området öster om Sannesjön. 

Områdets norra del kläds av barrskog. Övriga partier präglas av åker- och betesmarker. De 
sluttande betesmarkerna i områdets centrala del inramas i väster av en torr ek- och björkskog, som 
tidigare utgjort beteshage. Betade hagmarker med en- och nyponbuskar märks i den norra delen. 
 
Bedömning: N3/K2 
 
Sanne kyrka, Vassbotten, Åsneröd och Fittjan. Kring Sanne kyrka ligger ett kulturlandskap med 
äldre välbevarad jordbruksbebyggelse och ett unikt fornlämningsområde med bland annat stora 
skålgropsförekomster. Landskapet kännetecknas av för Bohusläns skogsbygd karaktäristiska 
småjordbruk.  

Gårdarna Åsneröd och Fittjan ligger på sluttningarna mot Sannesjöns västra strand intill den 
vackra Fittjebäcken. Sjöns västsida präglas av upp till 50 m höga kullar, delvis bildade av avlagringar 
av lösa jordarter. I söder däms sjön av en i landskapet framträdande israndavlagring vars övre del 
når ca 25 meter över sjöns yta. Avlagringen upptas nästan helt av åker och betesmarker och på 
kullens krön ligger gården Vassbotten. 
 
Bedömning: N3/K2 
 
Ulkeröd, Hultane och Bergeröd. Området omfattar huvudsakligen Lerdalsälvens dalgång samt 
strandpartier utefter Lersjöns östra sida. Dalgången uppfylls ställvis av grusavlagringar men i mötet 
med dalstråket från Strandsjön i söder utbildas ett sammanhängande slättland, vilket delvis når fram 
till Lersjöns sydöstra delar. Landskapet är typiskt för det inre av Bohuslän och rymmer en väl 
bibehållen agrar bebyggelse från 1800-talets slut. Här finns också ett fornlämningsområde med bland 
annat en fornborg, högar samt husgrundsrester från en tidigare byplats. En hällkista i områdets östra 
del är ett fornlämningsobjekt av länsintresse. 

Ett vackert inslag i landskapsbilden utgör Lerdalsälvens alskogskantade meanderfåra. 
Odlingslandskapet kännetecknas av åkrar och kultiverade hagmarker, som omväxlar med mer eller 
mindre slutna betade skogspartier. Dalsänkan kantas av höglänt, barrskogsbevuxen terräng. 
Fågellivet kring stränderna är bitvis rikt och arter som enkelbeckasin, häger och knölsvan är 
karaktärsarter. 

Söder om området reser sig Björnåsen cirka 80 m över det omgivande landskapet. De branta 
bergstupen är tillhåll för korp och har tidigare utgjort häckningsplats för rovfåglar. 
 
Bedömning: N3/K2 
 
 
30-03. HAJUM TORP OCH HOGEN 
Här ligger ett vidsträckt åkerdominerat landskap i anslutning till flera åar och bäckar vilka 
genomkorsar och ger karaktär åt landskapet. Det största av vattendragen är Hajumsälven. Områdets 
centrala delar är ett gammalt bygdecentrum med en medeltida kungsgård och en tingsplats. Förr var 
detta ett centrum för oxmarknaden. Jordbruksbebyggelsen härrör huvudsakligen från 1800-talets slut. 
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Vidsträckta åkermarker avbryts här och var av välhävdade betesmarker. Utmed Torpebäcken finns 
vidsträckta fuktiga betesmarker.  

Utmed vägen genom området finns också en gammal landsvägssträckning med en stenvalvbro. 
Landskapet hyser också fossila lämningar av åkerbruk, hålvägar, åkerterrasser och fossil åkermark. 
Inom området finns dessutom ett flertal gravfält. Fornlämningarna och bebyggelsen inom området 
belägger den jordbrukshistoriska kontinuiteten. Manhuset på Torp är idag hembygdsmuseum. Från 
Lersjöni öster till Örekilsälveni väster rinner Hajumsälvenfram genom ett öppet och tilltalande 
jordbrukslandskap. Hajumsälven har i hela sin sträckning utbildat ett ansenligt meandersystem. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 12, 091 13 
Koordinater: 650730/126600 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Rikt 
inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Lång agrarhistorisk kontinuitet. 
Areal: 470 ha. 
Naturlig fodermark: 8,6 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, riksintresse för 
naturvården (NO 5). 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Munkedals kommun. Kulturhistorisk undersökning. Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. 
Bohusläns museums arkiv. 

 
 
30-04. LÅNGÖN, BRATTÖNSGÅRD 
Vid Brattönsgård ligger ett kuperat, öppet jordbruksområde med ensamgårdar, varav flertalet består 
av dubbelhus från 1800-talets andra hälft. Landskapet och dess byggnader utgör en för nordöstra 
Bohuslän typisk och välbevarad bondebygd med såväl åkrar som naturliga betesmarker. Den största 
gården, Brattön visar genom sitt stora manhus i två fulla våningar att dess ekonomi till stor del också 
vilat på skogsbruket. Här finns också lämningar efter kvarn- och sågdrift. Landskapet har också stora 
skönhetsvärden. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 03, 091 12, 091 13 
Koordinater: 650470/126600 
Primära bevarandemotiv: Oskiftade ensamgårdar. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre 
jordbruksbebyggelse. 
Areal: 140 ha. 
Naturlig fodermark: 7,4 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Blomberg, P. 1990: Ängar och hagar i Munkedals kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:4. Göteborg. • Munkedals kommun. Kulturhistorisk undersökning. Munkedals kommun & 
Bohusläns museum 1986. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
30-05. FLÅVENE, ÖREKILSÄLVENS DALGÅNG 
Vid Flåvene breder Örekilsälvens dalgång ut sig och bildar ett välavgränsat landskap med väl 
bevarad helhet och variationsrikedom. Utmed den vackert meandrande älven ligger betade 
strandängspartier och åkrar. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 12 
Koordinater: 650830/126240 
Primära bevarandemotiv: Biologiskt mångformigt område. Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” 
hagmarkskaraktär.  
Areal: 100 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
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Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 5). 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. 

 
 
30-06. HÖKÄRR OCH SUTTENE 
Hökärr vid Södra Bullarens västra strand är ett mångformigt landskap med en väl bevarad helhet. 
Åkrar dominerar men vid Bullaren finns inslag av strandängar. Bebyggelsen härrör från tiden kring 
sekelskiftet. Inom området finns också en fornborg och en tidigare byplats med en välbevarad fägata 
som löper ut mot strandängarna vid Bullaren.  

Vid Suttene på andra sidan av Södra Bullaren ligger vackra betade raviner med gamla ädellövträd 
av vilka en del bär spår av hamling (lövtäkt). 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 10, 091 20 
Koordinater: 650920/125370 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Variationsrikt äldre 
odlingslandskap med välbevarad helhet. Lång agrarhistorisk kontinuitet. 
Areal: 70 ha. 
Naturlig fodermark: 2,5 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 3), kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Munkedals kommun. Kulturhistorisk undersökning. Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. 
Bohusläns museums arkiv. 

 
 
30-07. ASPÅNG 
Aspång är ett åkerlandskap som ligger i en bred dalgång omgiven av fornlämningsrika höjdområden. 
Inom området finns en medeltida sockenkyrka. Landskapet uppvisar bitvis en stor variationsrikedom 
av småmiljöer och har lång jordbrukshistorisk kontinuitet. Fornlämningarna är rikliga och i stort sett 
oskadade av sentida exploatering.  
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 00, 091 10 
Koordinater: 650560/125270 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Rikt 
fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  
Areal: 80 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Munkedals kommun. Kulturhistorisk undersökning. 
Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
30-08. ISLANDSSJÖN PÅSTIGEN OCH GRINÅS 
Kring Islandssjön ligger ett variationsrikt och småbiotoprikt odlingslandskap med ett stort inslag av 
välbevarade fodermarker. Här är också bebyggelsen och bebyggelsestrukturerna väl bevarade. 

Området är mycket fornlämningsrikt med flera gravfält vilka företrädesvis härrör från järnåldern. 
Bebyggelsen ligger ofta i traditionella höjdlägen och härstammar från tidigt 1800-tal till tidigt 1900-
tal. Landskapet hyser också högreståndsinslag som ”Herrgården” – en salsbyggnad med uppfartsallé. 
En AK-väg ingår som objekt i länets vägminnesvårdsprogram. 

Från Islandssjön och ner mot Kärnsjön rinner en meandrande bäck genom ett bitvis välutvecklat 
ravinlandskap. Dalgången med bäckfåran ger ett naturskönt intryck i landskapsbilden. 
 
Bedömning: N3/K1 
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Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 01, 091 11 
Koordinater: 650400/125830 
Primära bevarandemotiv: Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. Rikt inslag av kultiverade 
betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär.  
Areal: 150 ha. 
Naturlig fodermark: 3,2 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, riksintresse för 
naturvården (NO 5). 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Munkedals kommun. Kulturhistorisk undersökning. 
Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
30-09. STENEHED 
Området är ett varierat odlingslandskap med mycket rikt inslag av fornlämningar. Gravfältsområdet 
vid Stenehed är beväxt med gles ekskog och hålls öppet genom årlig slåtter. 
 
Bedömning: K1 
 

Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 00 
Koordinater: 650300/125070 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge.  
Areal: 40 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsobjekt av länsintresse. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
30-10. SVARTEBORGS KYRKA MED OMGIVNINGAR 
Svarteborgs kyrka ligger på toppen av en mäktig israndavlagring. Avlagringen höjer sig här ca 30 
meter över omgivningen och framträder markerat i landskapet. Israndavlagringen vid Svarteborg 
ingår som en viktig länk i den s.k. Koster-Uddevallalinjen. Större delen av Svarteborgsavlagringen 
upptas av odlad mark och i anslutning till kyrkan finns ett flertal gårdar. Från höjdpartierna erbjuds 
vida vyer över omgivande jordbruksbygd. Platsen där dagens kyrka ligger är en medeltida kyrk- och 
byplats. Svarteborgs kyrka är den ena av länets två fylkeskyrkor och har troligen sina rötter i 1000-
talet.  

Fornlämningsbilden illustrerar järnålderns gravskick och omfattar två högar med en diameter av 
30 meter samt landets kanske längsta långhög (55 m). Troligen har området utnyttjats kontinuerligt 
ända in i historisk tid.  
 
Bedömning: K1 
 

Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 00 
Koordinater: 650120/125330 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Tidigt sockencentrum av stor betydelse för jordbrukshistorien.  
Areal: 120 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse, riksintresse för 
naturvården (NO 28). 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Munkedals kommun. Kulturhistorisk undersökning. 
Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. Bohusläns museums arkiv. 



 125 

 
Svarteborgs kyrka ligger på toppen av en mäktig israndavlagring. Foto: Tomas Areslätt. 
 
 
30-11. MOGÄRDE OCH JULSERÖD 
Vid Kärnsjöns västra strand ligger Mogärde och Julseröd i en småskalig och kuperad odlingsbygd 
där betesmarker och åkrar ligger inklämda mellan bergsområden. Området har stort 
jordbrukshistoriskt värde genom kopplingen mellan odlingsmark, byplats och järnåldersgravfält. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV, 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 91, 091 01 
Koordinater: 649950/125780 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. Lång agrarhistorisk kontinuitet. Rikt fornlämningsbestånd i 
anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  
Areal: 160 ha. 
Naturlig fodermark: 7,3 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, riksintresse för naturvården (NO 5). 
Referenser: • Blomberg, P. 1990: Ängar och hagar i Munkedals kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:4. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
30-12. ÅBOLAND 
Vid Åboland, strax öster om Kärnsjön ligger ett öppet och varierat odlingslandskap med traditionellt 
placerad bebyggelse. Fornlämningsbeståndet är mycket rikt med gravfält, högar, en domarring och 
fossil åkermark. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 92 
Koordinater: 649880/126080 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge.  
Areal: 50 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Munkedals kommun. Kulturhistorisk undersökning. 
Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
30-13. TORP OCH BRÅLAND 
Mellan Munkedal och Kärnsjön ligger en åkerdominerad odlingsbygd kring herrgårdsmiljöerna Torp 
och Munkedal. Herrgårds- och storgårdsmiljöerna speglar ett område med en ekonomisk förankring i 
såväl jordbruk som kvarn- och sågindustri.  

Utmed Örekilsälvenfinns ett stundom mycket vackert ravinlandskap och i omgivningarna ligger 
ett varierat och småbiotoprikt landskap. Fornlämningsrikedomen har få motsvarigheter i länet, vilket 
kan tala för att området använts kontinuerligt under hela järnåldern. 

Landskapet uppvisar stora skönhetsvärden, framför allt vid Torp och vid Örekilsälvens forsar och 
fall.  
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 81, 081 91 
Koordinater: 649340/125860 
Primära bevarandemotiv: Biologiskt mångformigt område. Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/ naturgeografiska 
former.  
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Areal: 250 ha. 
Naturlig fodermark: 2,0 ha. 
Planer och förordnanden: Landskapsskydd enligt 19 §, NVL, riksintresse för kulturmiljövården (KO 26), riksintresse 
för naturvården (NO 5), fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Blomberg, P. 1990: Ängar och hagar i Munkedals kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:4. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för 
Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Munkedals kommun. 
Kulturhistorisk undersökning. Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
30-14. BÄRFENDALEN 
Bärfendalen är en fortsättning åt nordost av den långt inskurna Åbyfjorden. Dalen kännetecknas av 
en mycket brant östsida samt en flackare och mera avrundad västsida, vilket bl.a. är en effekt av 
inlandsisens slipande verkan. Omgivande bergmassiv som höjer sig ca 100 meter över dalbottnen 
utgörs av bohusgranit. 

Morän- och isälvsmaterial har avlagrats utmed den västra bergsidan och på flera ställen är 
dalsidan svårt sargad av grustäkter. I trakterna kring Backa övertväras Bärfendalen av mindre 
dalstråk vilket givit upphov till ett brett och öppet odlingslandskap. Dalbottnen, som intill relativt sen 
tid har utgjort fjordbotten, är täckt av uppodlade, marina leror och genomdras av ett öringförande 
vattendrag. 

Åkrar på dalbottnarna och mindre inslag av betesmark på sluttningssidorna dominerar intrycket, 
men här finns också stora kulturhistoriska värden. Här finns bl.a. en medeltida kyrka, vars äldsta 
delar är från 1100-talet, och ett flertal fornlämningar från sten-, brons- och järnålder, bland annat en 
hällmålning. Den unika och märkliga hällmålningen är ett särskilt viktigt fornlämningsobjekt. En stor 
del av den välbevarade bebyggelsen är från 1800-talet. Den sammantagna bebyggelse- och 
landskapsbilden ger en god bild av odlingsbygden i mellersta Bohusläns fjordlandskap. Bärfendalen 
har stora skönhetsvärden där kombinationen av de höga bergsmassiven och den öppna 
odlingsmarken är identitetsskapande för bygden.  

I östra delen av den vackra Bärfendalen ligger gårdarna Ås, Buråsen och Folkesberg i en odlad 
dalslätt med inslag av betesmarker på dalsidorna. Jordbruksbebyggelsen härrör från tidigt 1800-tal 
till tidigt 1900-tal med enstaka moderna inslag. Här finns också en medeltida sockenkyrka.  
 
 
Bärfendals kyrka från Skottefjäll. Foto: Kerstin Olsson. 
 
 

Delar av området är mycket fornlämningstätt och i den nordvästra delen dominerar 
järnåldersgravar medan den sydöstra delen domineras av hällristningar från bronsåldern. I områdets 
centrala delar finns också en fornborg. Fornlämningsbilden belyser en kontinuerlig bosättning ända 
från bronsåldern och in i historisk tid. Här finns också inslag av monumentala och unika 
fornlämningar som rösen och hällristningar. En bronsåldersboplats inom området har för första 
gången i landet kunnat knytas till en intilliggande hällristning. 

Bitvis är floran rik och här och var ger orkidéer, kattfot och gullvivor stark karaktär åt 
betesmarkerna. 
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO, 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 080 89, 080 99, 081 90 
Koordinater: 649570/124910 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. 
Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska former. För den 
naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 840 ha. 
Naturlig fodermark: 13 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 1:11), riksintresse för kulturmiljövården (KO 24), 
fornlämningsmiljö av länsintresse. 
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Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Lysekils 
kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1991:2. Göteborg. • Blomberg, P. 1990: Ängar 
och hagar i Munkedals kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1991:4. Göteborg. 
• Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Munkedals kommun. Kulturhistorisk undersökning. 
Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
30-15. SNIPEN 
Området utgörs av ett välhävdat och mycket typiskt, småskaligt kulturlandskap kring ett litet torp. 
Området har gott om naturliga fodermarker och har även inslag av ängsmarker. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 82 
Koordinater: 649130/126150 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt och variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  
Areal: 20 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Munkedals kommun. Kulturhistorisk undersökning. Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. 
Bohusläns museums arkiv. 

 
 
Snipen, ovanför Munkedals samhälle, är en god representant för småskaliga torpmiljöer i mellersta 
Bohuslän. Foto: Svante Hultengren. 
 
 
30-16. FOSS, AMUNDERÖD 
På centrala Tungenäset från Foss i norr ner till Amunderöd vid Färlevfjorden i söder, utbreder sig ett 
stort sammanhängande och åkerdominerat landskap. Området är bitvis varierat och har en lång 
jordbrukshistorisk kontinuitet. De välbevarade byggnaderna och bebyggelsestrukturerna speglar 
såväl bondebygd som högrestånds- och torparbygd. Bebyggelsen härrör huvudsakligen från 1800-
talets andra hälft men kyrkan har ett medeltida läge. På fastigheten Berg finns en övergiven byplats. 
Området har sina huvudsakliga värden som fornlämningsområde och här finns stenåldersboplatser, 
en hällkista, rösen, gravfält, hällristningar, domarringar och högar. Miljöns arkeologiska innehåll 
utgör ett koncentrat av hela det bohuslänska fornlämningsbeståndet och kan illustrera ett mycket 
långt förhistoriskt skede. 

Vägsträckningarna från Pilegårdtill Gårvikoch från Faleby till Munkedals hamn är karaktäristiska 
exempel på de bohuslänska s.k. AK-vägarna från 1920-talet (nödhjälpsarbeten för arbetslösa 
stenhuggare). AK-vägarna utgör objekt i det regionala vägminnesvårdsprogrammet.  
 
Bedömning: K1 

 
Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 70, 081 71, 081 81 
Koordinater: 648760/125700 
Primära bevarandemotiv: Lång agrarhistorisk kontinuitet. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad 
äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 440 ha. 
Naturlig fodermark: 3,3 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, riksintresse för naturvården (NO 2), riksintresse 
för friluftslivet (FO 2), kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Blomberg, P. 1990: Ängar och hagar i Munkedals kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:4. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Munkedals kommun. 
Kulturhistorisk undersökning. Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. Bohusläns museums arkiv. 
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Vid Hensbacka finns ett rikt inslag av kulturhistoriska lämningar, bl.a. en välbevarad stenvalvbro. 
Foto: Svante Hultengren. 
 
 
30-17. HENSBACKA, BREVIK 
Mellan Hensbacka och Brevik, utmed E6:an, ligger ett kuperat odlingslandskap där åkrar omväxlar 
med hagmarker och lövdungar som har inslag av mycket grova ekar. Området är variationsrikt och 
här finns många intressanta inslag som t.ex. en f.d. herrgårdsmiljö med tillhörande torpbebyggelse, 
flera gamla vägar en väl bibehållen stenvalvbro samt stenåldersboplatser och gravfält. 
Stenåldersboplatserna kring Hensbacka är mycket välkända och har ett stort internationellt 
vetenskapligt värde.  

Landskapet har bitvis högreståndskaraktär med välbyggda gamla körvägar, alléer, ekskogspartier 
m.m. Hensbacka manbyggnad är från 1730-talet och ligger i vackert och väl synligt höjdläge. Det 
kuperade landskapet med djupt nerskurna bitvis välbetade bäckraviner har stora skönhetsvärden.  
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 72 
Koordinater: 648700/126140 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Välbevarat 
herrgårdslandskap. Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska 
former.  
Areal: 120 ha. 
Naturlig fodermark: 4,7 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, fornlämningsobjekt av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Blomberg, P. 1990: Ängar och hagar i Munkedals kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:4. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Munkedals kommun. 
Kulturhistorisk undersökning. Munkedals kommun & Bohusläns museum 1986. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
35-20. SVENNUNGSRÖD, REMNE 
Området berör både Munkedals och Tanums kommuner. Se beskrivning under Tanums 
kommun. 
 
 
84-02. FÄRLEVFJORDEN MED OMGIVANDE MARKER 
Området berör både Munkedals och Lysekils kommuner. Se beskrivning under Lysekils 
kommun. 

 
 
MÖLNDALS KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Mölndals kommun 
 
 
81-01. BALLTORP 
I Fässbergsdalens sydvästra del ligger den tidigare stora jordbruksbyn Balltorp. Balltorp har 
medeltida ursprung (nämnd första gången i skrift 1463). Ännu en bit in på 1800-talet låg husen 
samlade vid en gemensam bytomt söder om vägen. I dag har bebyggelsen ett typiskt ”efter-skiftet-
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utseende”. Av särskilt intresse är Lunnagården, en storgård av 1700-talskaraktär, samt ett litet torp 
vars boningshus sambyggts med ladugården 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 6B NV 
Ekonomiskt kartblad: 061 94 
Koordinater: 639840/127100 
Primära bevarandemotiv: Lång agrarhistorisk kontinuitet. 
Areal: 50 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram Mölndals kommun 1988. Mölndals kommun & Bohusläns museum. 
Göteborg 1988. 

 
 
81-02. ALVERED 
Kring Alveredutbreder sig ett småskaligt och variationsrikt landskap. Inom landskapet finns såväl 
åkrar som betesmarker i hävd. 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 6B NV 
Ekonomiskt kartblad: 061 84 
Koordinater: 639460/127430 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. Lång agrarhistorisk kontinuitet. 
Areal: 40 ha. 
Naturlig fodermark: 1,4 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för friluftslivet (FO 11). 
Referenser: • Wainikka, E. 1989: Ängar och hagar i Mölndals kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:8. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. 

 
 
81-03. TULEBO 
Området utgörs av en liten by omgiven av betesmarker. Byn är skriftligt dokumenterad sedan 1500-
talet. Den lilla byn är typisk för socknen, vars topografi med små sprickdalar inte gynnat större 
bybildningar. Jordbruket har kombinerats med möbelsnickeri, smide och stenhuggeri. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 6B NO 
Ekonomiskt kartblad: 061 85 
Koordinater: 639370/127830 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Småskaligt 
odlingslandskap. Välbevarad radby av oskiftad karaktär.  
Areal: 30 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram Mölndals kommun 1988. Mölndals kommun & Bohusläns museum. 
Göteborg 1988. 

 
 
81-04. KIMMERSBO 
Kimmersbo är en ålderdomlig och varierad odlingsmiljö med mycket väl bevarad helhet. Här finns 
bl.a. en oskiftad byplats. Rikedomen på odlingsrösen, hägnade åkrar och beteshagar är påfallande. 

Gårdsmiljön är genuin med en liten stenomgärdad kalvhage, välskötta stengärdesgårdar och 
hamlade lövträd. Utmed den gamla häradsvägen som löper genom området nordöst om gården låg 
”lekplatsen”, bygdens mötespunkt. Kantrösen vid den östra vägen vittnar också om kulturhistorien. 
På utmarken finns flera ”söebur” dvs. djurhägn uppförda som skydd till får och getter. Andelen 
hagmarker är påfallande stor och dessa domineras av ek- och blandlövrika hagar. 
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Jordbruket sköts enligt äldre metoder med växling mellan åker, vall och träda. Bete bedrivs både 
på inägor och gammal utmark. Stenhägnader, odlingsrösen och gamla särhägnade åkrar kan delvis 
identifieras på karta redan 1692. Den gamla häradsvägen går genom området. Området har också en 
viktig funktion som studieobjekt av ett traditionellt hävdat kulturlandskap. 
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 6B NV 
Ekonomiskt kartblad: 061 74 
Koordinater: 638770/127330 
Primära bevarandemotiv: Oskiftad by. Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. Synnerligen väl 
bevarade stenmurar/stenmurssystem.  
Areal: 170 ha. 
Naturlig fodermark: 4,0 ha. 
Naturreservat: 170 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 24), 
riksintresse för friluftslivet (FO 11), kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Wainikka, E. 1989: Ängar och hagar i Mölndals kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:8. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram Mölndals kommun 1988. 
Mölndals kommun & Bohusläns museum. Göteborg 1988. • Stiftelsen för västsvenska fritidsområden & Bohusläns 
museum 1990: Kimmersbo, kulturhistorisk undersökning. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
81-05. SÖDRA LINDOME 
Södra Lindome är en by med typiskt ”efter-skiftes-mönster”, dvs. husen ligger i en rad utmed berget 
med smala tvärgående ägor över dalgången mot Lindomeån. Här finns också ett flertal ängs- och 
betesmarker, som delvis odlats upp under 1800- och 1900-talet. Över lag är bebyggelsen välbevarad 
och mestadels från 1800-talets mitt och framåt. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 6B NO 
Ekonomiskt kartblad: 061 75 
Koordinater: 638860/127780 
Primära bevarandemotiv: Välbevarad radby av oskiftad karaktär. För den naturgeografiska regionen traditionellt 
belägen bebyggelse.  
Areal: 120 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram Mölndals kommun 1988. Mölndals kommun & Bohusläns museum. 
Göteborg 1988. 

 
 
81-06. LINDOMEÅN, KNIPERED, HÄLLESÅKER 
I dalgångens östra del ligger ett småskaligt kulturlandskap med betesmarker och små åkrar 
omväxlande med skogsmark. Där dalen vidgar sig från Hällesåker och västerut dominerar 
åkermarken, men med ett innehållsrikt och varierat kulturlandskap på dalsluttningarna. En stor del 
av bebyggelsen ligger samlad i byar. Hällesåker är skriftligt dokumenterad redan 1403, medan 
Torvmossared, Ålgårdsbacka och Greggeredhärstammar från 1500-talet. Landskapsanvändning och 
bebyggelse är typiska för Lindome socken och karaktäriseras av kombinationen jordbruks- och 
snickerinäring. Här och var finns välbevarad äldre bebyggelse av ”hallandstyp” samt ett flertal 
exempel på kringbyggda gårdar och framkammarstugor, de flesta med tillhörande snickeriverkstad. 

Den gamla vägsträckningen, ”häradsvägen”, löper från Ingsjönoch västerut, norr om nuvarande 
landsvägen. På sluttningarna söder om Hällesåkers by och vid Annersås finns hotade 
kulturlandskapselement som fägator, odlingsrösen, spår av trädhamling täta system av stenhägnader 
mm. I miljöns nordvästra del ligger ”Dvärgahuset”, en hällkista från bondestenåldern. På de stora 
åkerytorna i Lindomedalen häckar bl.a. tofsvipa. 
 
Bedömning: N3/K2 
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Landskap vid Intagsbäcken. Foto: Mats Eriksson. 
 
 

Topografiskt kartblad: 6B NO 
Ekonomiskt kartblad: 061 75, 061 85, 061 86 
Koordinater: 639210/128220 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Variationsrikt äldre 
odlingslandskap med välbevarad helhet.  
Areal: 680 ha. 
Naturlig fodermark: 19 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsobjekt av 
länsintresse. 
Referenser: • Wainikka, E. 1989: Ängar och hagar i Mölndals kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:8. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram Mölndals kommun 1988. 
Mölndals kommun & Bohusläns museum. Göteborg 1988. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i 
Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
ORUST KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Orust kommun 
 
 
21-01. FLATÖN 
Mellan Bokenäset, Skaftön och Orust ligger den vackra Flatön kanske allra mest känd som Evert 
Taubes sommarviste. Malön och sydvästra Flatön domineras av ett starkt kuperat och höglänt 
hällmarkslandskap medan de östra delarna av Flatön, som är mer låglänta, domineras av välhävdade 
betesmarker. Övriga delar uppvisar ett mer småbrutet landskap där jordbruksmark omväxlar med 
lövskogskantade bergspartier. Den nordöstra delen av ön, den av Evert Taube omsjungna Ängön, är 
numera förbunden med övriga delar genom ett större våtmarksområde. 
 
 
Flatön – Råholmen. Foto: Roland Olin. 
 
 
Flatöns småbrutna odlingsmarker och smågårdar utgör goda exempel på ett kustnära och småskaligt 
jordbruk som är mycket karaktäristiskt för mellersta Bohusläns inre skärgård. Den äldsta 
bebyggelsen är genomgående väl bevarad med lägen i direkt anslutning till odlingsmarken, ofta i 
klungor inne i en gip. Små, terränganpassade, äldre vägar och omfattande hägnadssystem bidrar 
också till att ge karaktär åt Flatön som odlingslandskap. Rikedomen på småbiotoper är mycket stor 
och ett stort antal ovanliga och hävdberoende växtsamhällen, naturtyper och arter påträffas på Flatön 
där de allra bäst bibehållna markerna finns vid Råholmenvid Björnsundsfjorden. Här ligger 
vidsträckta och välhävdade strandängar och betesmarker med rik flora och ett rikt fågelliv. 
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A SO 
Ekonomiskt kartblad: 080 29, 081 20 
Koordinater: 646340/124820 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. För den naturgeografiska regionen traditionellt belägen 
bebyggelse. Riklig förekomst av hagmarker med rik och hävdgynnad flora. Mycket artrik flora.  
Areal: 370 ha. 
Naturlig fodermark: 41 ha. 
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Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 3), riksintresse för naturvården 
(NO 2), kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Olin, R. 1975: Strömmarna, Snäckedjupet och omgivande landområden. Lysekils, Uddevalla och Orusts 
kommuner. En översiktlig naturinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Åsander, L. 1989: Ängar och 
hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. 
• Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. 
Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 1987. Orust kommun & Bohusläns museum. Bohusläns 
museums arkiv. 

 
 
Morlanda säteri är vackert beläget i den norra delen av Morlandadalen – en mycket markerad 
sprickbildning vars botten täcks av uppodlade marker och vars sluttningar hyser vacker ädellövskog. 
Foto: Jan Norrman. 
 
 
21-02. MORLANDA SÄTERI MED OMGIVNINGAR 
I den norra delen av Morlandadalen ligger Morlanda säteri med omgivande odlings- och hedmark. 
Det öppna landskapet kring Morlanda kyrka och säteri har en lång jordbrukshistorisk kontinuitet och 
var ett tidigt sockencentrum. Morlanda säteri är också en av länets största jordbruksenheter. 
Herrgården ligger mycket vackert på en kulle omgiven av en park med bl.a. ett antal 
naturminnesskyddade träd. De utgörs av fyra mycket stora askar, en mycket gammal, mångstammig 
lind med stamdiameter varierande mellan en och tre meter samt två mäktiga idegranar med ett 
säreget växtsätt. Säteriets huvudbyggnad är uppförd på 1670-talet och är enligt uppgift Bohusläns 
äldsta träbyggnad. Äldsta skriftliga belägg för gården är från 1300-talets slut då en norsk adelsman 
nämns som ägare. 

Morlandareservatet beläget norr om säteriet erbjuder goda möjligheter till friluftsliv i form av bad 
och strövtåg. Bland de många stigarna märks särskilt den som går från Hålta, via branterna vid Berga 
klevtill Morlanda kyrka. Från reservatets högsta punkt, Svens altare, ges en enastående utsikt över 
såväl skärgårdslandskapet utanför Orust och Bokenäset som det inre av Orust. Nära utsiktsplatsen 
finns resterna av en fornborg från folkvandringstiden (300-600 e.Kr.). 
 
Bedömning: N3/K1 

 
Topografiskt kartblad: 8A SO 
Ekonomiskt kartblad: 080 19, 080 29 
Koordinater: 646050/124820 
Primära bevarandemotiv: Välbevarat herrgårdslandskap. Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet. 
Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska former. 
Areal: 90 ha. 
Naturlig fodermark: 3,3 ha. 
Naturreservat: 60 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, riksintresse för kulturmiljövården (KO 33), riksintresse för 
friluftslivet (FO 3), riksintresse för naturvården (NO 11), fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram 
för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 1987. Orust kommun 
& Bohusläns museum. Bohusläns museums arkiv. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i 
Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
21-03. HÄRMANÖ, RÅÖN OCH LAVÖN 
Kustområdet kring Härmanö, Råön och Lavön utgörs av ett vackert och för Bohuskusten typiskt 
beteslandskap med rikt inslag av tämligen välbevarade utmarksbeten. Området hyser en stor 
rikedom på småbiotoper som strandängar, kärr, torrbackar m.m. och hyser flera sällsynta och hotade 
arter. 

Härmanö ligger i det yttersta kustlandet väster om Orust. Den uppspruckna och brutna 
gnejsberggrunden är rik på hällskulpturer av olika slag och präglar i hög grad öns natur. Ön 
domineras av hällmarker med vidsträckta ljunghedar. Skalgrusförekomster ger ställvis en mycket rik 
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flora. Odlad mark förekommer ännu i viss utsträckning på ön, och ängar och hagar hålls öppna 
genom slåtter och bete. Stora delar av de tidigare betesmarkerna på hedytorna befinner sig dock i 
igenväxning. Betesmarker i övrigt förekommer både på gammal åkermark och på havsstrandängar i 
såväl norra som södra delen av området. Av öns ännu hävdade kulturmarker ligger de flesta på den 
östra delen mellan Klippeviki söder och Vadet i norr. Ett mycket vackert ängs- och strandängsområde 
ligger vid den trånga havsviken Vadet på öns norra del. Här finns en öppen slåtteräng, öppna 
utmarker samt betesmarker med strandängsvegetation. Gamla odlingsmarker i anslutning till detta 
område, bestående av smala skiften, används också för slåtter och bete. Vid Härmanös sydvästsida 
förekommer, i anslutning till sandstrand, strandmalört samt havtorn. Ormbunken safsa uppträder i 
några bestånd på ön. Dessa är länets enda kända förekomster av safsa. 

Råön är belägen i sundet mellan Orust och Härmanö. Ön utgörs av en långsträckt bergrygg i nord-
sydlig riktning. Stränderna utgörs huvudsakligen av klippor men här och var förekommer också 
smärre sandstränder. Vegetationen är karaktäristisk för kustbandet med magra hällmarkshedar på de 
högre partierna samt gräshedar och fuktängar i skrevor och klåvor. Råön har kvar karaktären av 
gammalt utmarksbete med vidsträckta hällmarker delvis täckta av ljunghedar. Hävden har emellertid 
upphört och området håller på att växa igen och förlora sin kulturprägel. 

Norr om Råön ligger Lavön vars södra del fortfarande är betad av nötkreatur och markerna här 
utgör ett av de bästa exemplen på betade utmarker i länet. Ön utgörs av två hällmarksryggar, nästan 
helt skilda åt av den långgrunda Slupeviken. Bergsryggarna övertväras av mindre sprickor, vilka ger 
ön en starkt sönderbruten karaktär. Klipphällarna uppvisar flerstädes goda exempel på glacial 
påverkan i form av rundhällar, isräfflor och jättegrytor. Floran är bitvis rik och hävdgynnad med 
karaktärsarter som gullviva, spåtistel, kärrspira, granspira, sumpgentiana och kattfot. Floran präglas 
på sina ställen av ett högt skalinnehåll i marken och här och var finns artrika torrbackar och rikkärr. 
De dominerande vegetationstyperna utgörs dock av hällmarkshedar. 
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A SO 
Ekonomiskt kartblad: 080 17, 080 18 
Koordinater: 645700/124110 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Välhävdade hagmarker 
med rik hävdgynnad flora. Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet.  
Areal: 560 ha. 
Naturlig fodermark: 166 ha. 
Naturreservat: 150 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, riksintresse för kulturmiljövården (KO 34), riksintresse för 
naturvården (NO 6), riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Göteborg. • Gillner, V. 1978: Naturreservatet Hermanö. Vegetation och flora. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1978:2. • Olsson, G. 1976: Skötselplan för naturreservatet Hermanö. Länsstyrelsen och 
skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg.  

 
 
21-04. GÖKESÄTER OCH RÖRA 
Kring Gökesäter och Röra ligger den vidsträckta Röraslätten med ett för Orust typiskt 
jordbrukslandskap. De kulturhistoriska spåren och fornlämningarna i området påvisar ett långt 
historiskt nyttjande. Här finns också välbevarad bebyggelse av skiftande ålder, traditionellt belägen 
på lågproduktiva marker i höjdlägen eller i övergången mellan berg och dalbotten. Röra var också ett 
tidigt bygdecentrum och här finns en sockenkyrka. 

Slätten domineras av stora odlingsmarker och gårdar, men längre bort från områdets centrala delar 
finns mindre åkrar och gårdar. På dalsidorna ligger enstaka välbevarade betesmarker, avgränsade 
med stenmurar och på utmarken i de omgivande bergsområdena påträffas torpbebyggelse och flera 
fornlämningar. Fornlämningarna utgörs huvudsakligen av gravfält från järnåldern. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
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Ekonomiskt kartblad: 081 10, 081 20 
Koordinater: 645900/125340 
Primära bevarandemotiv: Lång agrarhistorisk kontinuitet. För den naturgeografiska regionen traditionellt belägen 
bebyggelse.  
Areal: 470 ha. 
Naturlig fodermark: 7,7 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 1987. Orust kommun & Bohusläns 
museum. Bohusläns museums arkiv. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
21-05. ASSMUNDERÖD VATTEN  
Kring Assmunderöd vatten ligger ett flertal mindre gårdar med omgivande åker- och betesmarker. 
Markerna är mestadels svagt hävdade och igenväxande men hyser stora estetiska värden och har en 
hög andel av betesmarker. Landskapet är bitvis mycket kuperat och här och var finns inslag av 
ädellövskog. Utmed bäcken i norr finns en vattenkvarn med tillhörande byggnader. Ruiner och 
lämningar kring kvarnen speglar områdets uppblomstring som industriellt och kommersiellt centrum 
på 1800-talet.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 22 
Koordinater: 646440/126130 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad 
äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 30 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 1987. Orust kommun & Bohusläns museum. Bohusläns 
museums arkiv. 

 
 
21-06. ALLMAG, ÖBERG OCH BUVENÄS 
Vid Allmag, Öberg och Buvenäs utbreder sig ett storskaligt herrgårdslandskap med vidsträckta 
odlingsytor, och landskapet skiljer sig markant från många av kommunens övriga jordbruksbygder. 
Åkermarker dominerar men några strandängsmiljöer och hagmarker finns kvar i relativt väl bevarat 
skick. Bebyggelsen är väl bevarad och har ett för Orust karaktäristiskt terrängläge. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 13, 081 23 
Koordinater: 646230/126650 
Primära bevarandemotiv: Välbevarat sammanhängande odlingslandskap. Betade strandängar med stor betydelse för 
fågellivet.  
Areal: 220 ha. 
Naturlig fodermark: 11 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsobjekt av 
länsintresse. 
Referenser: • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Åhlund, m.fl. 1985: Häckfågelfaunan på betade strandängar. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1985:3. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 1987. Orust kommun & 
Bohusläns museum. Bohusläns museums arkiv. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
21-07. MYCKLEBY 
Myckleby är en jordbruksbygd som domineras av åkrar och omges av morän- och bergsryggar med 
ett stort antal fornlämningar, vilka huvudsakligen härrör från järnåldern. Naturliga betesmarker 
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förekommer mer sparsamt men vid Totorp och Övre Myckleby finns goda exempel på hagmarker 
med välbevarad flora. Området har lång jordbrukshistorisk kontinuitet och utgjorde tidigt ett 
sockencentrum. Kring kyrkan finns talrika gravar i anslutning till odlingsmarken. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 12, 081 22 
Koordinater: 646100/126350 
Primära bevarandemotiv: Välbevarade fornlämningar/fornåkrar i öppet exponerat läge. Tidigt sockencentrum av stor 
betydelse för jordbrukshistorien. Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 290 ha. 
Naturlig fodermark: 7,2 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 1987. Orust kommun & Bohusläns 
museum. Bohusläns museums arkiv. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
21-08. BÖ 
Öster om Kollungeröd vatten ligger Bö som är en fornlämningsrik jordbruksbygd med stora, 
sammanhängande odlingsytor. Fornlämningarna är från järnåldern och den täthet med vilken de 
uppträder här talar för en kontinuitet ända från förhistorisk tid. Beteshagarna i området är inhägnade 
av ofta storblockiga gärdesgårdar. Landsvägen som sluter tätt intill bergsidorna är troligen mycket 
gammal.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 12 
Koordinater: 645610/126350 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad 
äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 260 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 29), kommunalt kulturminnesvårdsprogram, 
fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 1987. Orust kommun & Bohusläns museum. Bohusläns 
museums arkiv. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
21-09. KOLLUNGERÖD VATTEN  
Kollungeröd vatten är en av Bohusläns få slättsjöar och har stort ornitologiskt värde. Omgivningarna 
utgörs till stor del av flacka uppodlade lermarker och sjön tillförs härigenom en betydande mängd 
näringsämnen. Sjön består av ett nordligt och ett sydligt bäcken, som åtskiljs av de två större öarna 
Ängholmen och Lyngholmen. Sjöns största djup är 2,7 meter, men huvuddelen av sjön når endast 1-2 
meters djup. Stränderna kantas av vidsträckta vassområden med inslag av näringskrävande, mindre 
vanliga växter som smalkaveldun och sprängört. Markerna kring Kollungeröd vatten är mycket 
variationsrika och innehåller också en av länets mest typiska och väl bevarade, betade 
sötvattensstrandängsmiljöer. Av stor betydelse för det rika fågellivet är de omfattande och betade 
gräs-högstarrängarna som har sin största utbredning innanför vassbältena i de tre vikarna i öster, 
nordväst och sydväst. Fågelfaunans artsammansättning är typisk för en slättsjö och sjön utgjorde 
första kända häckningsplats i landskapet för så utpräglade vassfåglar som knölsvan och skedand. 
Sammanlagt noteras ca 35 arter som på något sätt är beroende av sjön, dess vassar och strandängar. 
Här påträffas bl.a. kricka och brun kärrhök och på en ö i sjön finns en större hägerkoloni. Områdets 
vassar, flacka strandängar och intilliggande lövskogsdungar och bryn är också mycket betydelsefulla 
rastlokaler för flyttande fåglar. Fiskgjuse uppträder ibland vid sjön och i de täta vassarna häckar bl.a. 
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sävsångare och rörsångare, vilka är helt bundna till denna naturtyp. Under sträcktid har bl.a. 
rastande brushane och grönbena noterats. 
 
Bedömning: N1 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 12 
Koordinater: 645670/126160 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. 
Biologiskt mångformigt område.  
Areal: 270 ha. 
Naturlig fodermark: 16 ha. 
Naturreservat: 100 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, riksintresse för naturvården (NO 29), kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus 
län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse 
för naturvård och friluftsliv. Göteborg. 

 
 
21-10. VRÄLAND OCH HOGA 
Från Vrälandi norr till Halsefjorden i söder löper en av Orusts vida sprickdalar. Dalgången varierar i 
bredd från flera kilometer vid Vräland till några hundratal meter strax norr om Varekil. Det 
vidsträckta åkerdominerade området vid Vräland är mycket fornlämningsrikt. Landskapet är här ett 
gott exempel på jordbruksbygd med åkrar på slätten och betesmarker utmed de kuperade dalsidorna. 
I anslutning till områdets västra del finns en väl samlad gravfältsmiljö med inslag av sällsynta 
fornlämningstyper, bland annat en av länets sju runstenar. Såväl gravhögarna som bynamnet Hoga 
tyder på en jordbrukshistorisk kontinuitet bakåt till förhistorisk tid. I anslutning till några av 
gravfälten i området finns också fossil åkermark.  
 
 
Runstenen vid Hoga är den enda kända runstenen på Orust. Den omtalas redan 1643. Enligt 
traditionen är stenen flyttad och har ursprungligen stått på det närbelägna järnåldersgravfältet. 
Inskriptionen är svårtolkad. Den senaste tolkningen är: ”Iör i Åm ytförde stenen här på mulen”. 
Inskriften dateras till ca 800 e. Kr. Foto: Bohusläns museum. 
 
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 01, 081 11 
Koordinater: 645630/125900 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge. Rikt inslag av kultiverade 
betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Lövskogsrikt odlingslandskap.  
Areal: 390 ha. 
Naturlig fodermark: 8,4 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 
1989:5. Göteborg. • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 1987. Orust kommun & Bohusläns museum. Bohusläns museums 
arkiv. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
21-11. STALA 
Området utgörs av ett uppodlat lerbäcken som omges av låga och ofta betade bergsmarker. Området 
har mycket lång jordbrukshistorisk kontinuitet. Stala är också ett gammalt sockencentrum med ett 
gravfält i anslutning till en medeltida kyrkplats. I anslutning till gravfältet finns fossil åkermark.  
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
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Ekonomiskt kartblad: 081 00, 081 01 
Koordinater: 645370/125540 
Primära bevarandemotiv: Välbevarade fornlämningar/fornåkrar i öppet exponerat läge. Lång agrarhistorisk 
kontinuitet. Biologiskt mångformigt område. Tidigt sockencentrum av stor betydelse för jordbrukshistorien.  
Areal: 270 ha. 
Naturlig fodermark: 14 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 1987. Orust kommun & Bohusläns 
museum. Bohusläns museums arkiv. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
21-12. TEGNEBY, HAGA, TORPOCH LUNDEN 
Området utgörs liksom flera stora dalslätter på Orust av en uppodlad lerslätt som omges av låga och 
ofta betade bergsmarker. Biotoprikedomen är bitvis stor och här och var finns vackra hagmarker med 
väl bibehållen växtlighet.  
 
Bedömning: N3/K1 
 
Det vidsträckta odlingslandskapet kring Tegneby kyrka är mycket karaktäristiskt med sina betade 
bergkullar och bebyggelse i anslutning till höjdlägen i landskapet. Foto: Jan Norrman. 
 
 

Topografiskt kartblad: 8B SO, 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 080 09, 081 00, 080 19, 081 10 
Koordinater: 645460/125130 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge. Lång agrarhistorisk kontinuitet. 
Mycket biotoprikt odlingslandskap.  
Areal: 1200 ha. 
Naturlig fodermark: 22 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, riksintresse för kulturmiljövården (KO 30), 
riksintresse för naturvården (NO 12), riksintresse för friluftslivet (FO 3), fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för 
Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 1987. Orust kommun & 
Bohusläns museum. Bohusläns museums arkiv. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Tegneby–Haga. Hagaområdet och landskapet kring Tegneby kyrka är ett topografiskt omväxlande 
och mycket fornlämningsrikt jordbruksområde. Vid Haga finns länets allra största koncentration av 
megalitgravar, som tillsammans med samtida boplatser och gravar från senare perioder låter ana ett 
mycket långt kontinuerligt landskapsutnyttjande som sträcker sig från sen stenålder och in i medeltid 
då sockenkyrkan i Tegneby anlades. 
 
Bedömning: N3/K1 
 
Torp–Lunden. I ett stråk mellan Torp och Lunden ligger en odlad dalgång omgiven av 
fornlämningsrika bergs- och moränområden och med inslag av betesmarker. Jordbrukslandskapet i 
dalen är tämligen variationsrikt med småsplittrade, terränganpassade åker- och betesmarker i de 
mera höglänta områdena. Här finns ett stort antal stenåldersboplatser. Vid Torp finns också ett 
mindre gravfält. Bland fornlämningarna märks dessutom några enstaka, framträdande 
monumentalgravar, till exempel en restaurerad gånggrift vid Lunden. Strax utanför området finns ett 
välbevarat röse som är 20 m i diameter och ligger i krönläge vid Stala.  
 
Bedömning: K1 
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21-13. STIGFJORDEN, KALVÖFJORDEN, SVANVIKS KILE 
Landskapet, som ligger inom det vackra och välbesökta Stigfjordenområdet, utgör en av Bohusläns 
allra bäst bevarade innerskärgårdar där beteshävd och traditionell odlingskultur lever kvar i mycket 
stor omfattning.  

Stigfjorden är till största delen ett grunt vattenområde kännetecknat av lerbottnar. I Kalvöfjorden, i 
områdets norra del, överstiger djupet endast undantagsvis tre meter. Landskapet är rikt varierat med 
bortemot hundra öar och holmar med skiftande förutsättningar och olika natur. De lösa 
avlagringarna i området domineras av marina lersediment, flerstädes med inblandning av skaljord. 
Längst in i kilarna finns mycket vackra havsstrandängar med god hävd och rikt fågelliv. Djurlivet är 
relativt mångformigt vilket beror på att området hyser en stor mängd olika biotoper och att det ligger 
inom flyttningsstråken för en rad fågelarter. Särskild betydelse har området för det 
våtmarksanknutna fågellivet. Kalvöfjorden inrymmer ett flertal viktiga miljöer för vadarfåglar. 
Framförallt gäller detta för de flacka stränderna, med utanför belägna grunda och näringsrika 
lerbottnar, vid bl.a. Ängholmen, Kärreberg, Härholmen, norra Råssösamt Svanviks och Tjuve kile. 
Tillsammans med Sundsby kileutgör området det fågelrikaste vattenområdet i Bohusläns 
innerskärgård. 
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7A NO, 7B NV, 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 070 99, 071 90, 071 91, 081 00, 081 01 
Koordinater: 645040/125410 
Primära bevarandemotiv: Musealt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. Marker med mycket lång 
kontinuitet i hävden. Riklig förekomst av hagmarker med rik och hävdgynnad flora. Stort välhävdat område med fukt- 
och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet.  
Areal: 740 ha. 
Naturlig fodermark: 281 ha. 
Naturreservat: 500 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsområde enl. 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, 
riksintresse för friluftslivet (FO 3), riksintresse för kulturmiljövården (KO 30), riksintresse för naturvården (NO 12), 
kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Åhlund, m.fl. 1985: Häckfågelfaunan på betade strandängar. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
1985:3. • Olsson, G. 1976: Stigfjorden. Natur och landskap. En inventeringssammanställning. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län. • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse 
för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus 
län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturhistorisk inventering, Orust 
kommun 1987. Orust kommun & Bohusläns museum. Bohusläns museums arkiv. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Råssö. Ett av de allra finaste områdena är Råssö där bl.a. en välbevarad by ligger, omgiven av ängar, 
hagar och betesmarker. Byn är en av ett fåtal byar på Orust som har en samlad karaktär och enhetlig 
och delvis välbevarad bebyggelse. Det omgivande kulturlandskapet får stark karaktär genom 
förekomsten av en mängd små odlingsytor brutna av lövskogsklädda impediment och stenhägnader. 
Av såväl botaniskt som zoologiskt intresse är de vidsträckta strandängarna på norra Råssö. Här växer 
bl.a. de sällsynta och hävdberoende arterna smalbladig käringtand och saltmålla. Strandängarna och 
det grunda vattenområdet utgör en av de mest frekventerade rastplatserna i Bohuslän för vadare och 
sjöfågel. Bland annat har vid ett tillfälle under sträcktid inräknats 400 brushanar. 
 
Bedömning: N1/K1 
 
Valön. Valön är den största av Stigfjordens öar. Vidsträckta hällmarker karaktäriserar Valön, som 
också hyser ett äldre kulturlandskap. Tvärs över ön, i nordsydlig riktning, löper ett dalstråk, där flera 
gamla åker- och betesmarker är belägna. Markskötseln är traditionell och bl.a. bedrivs här slåtter på 
sidvallsängar. Valön innehåller ett bitvis väl bibehållet jordbrukslandskap med bebyggelse från 
sekelskiftet och hävdanor från ännu äldre tider. Valön utgör ett typiskt kustanknutet och småbrutet 
kulturlandskap med bebyggelse från sekelskiftet. Det småskaliga jordbruket har tidigare kombinerats 
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med maritima sysslor som t.ex. båtbyggeri. Den äldre bebyggelsen på Valön härrör från en 
uppblomstring kring sekelskiftet, då ett stort antal hus byggdes efter en gemensam mall, vilket ger 
samhället en särpräglad enhetlighet  
 
Bedömning: N1/K1 
 
Ängholmen. Ängholmen är en ö i västra Kalvöfjorden som har en landförbindelse via en vägbank. 
Ön kännetecknas av låga bergknallar som omges av lersedimentmarker med störst omfattning i norr 
och väster. En bred dalgång avdelar ön i en nordlig och en sydlig del. Lerjordarna användes tidigare 
till åker men betas nu huvudsakligen. Vallodling i viss omfattning förekommer dock. Strandängarna 
som kantar ön är karaktäristiskt tuvade av kreaturens tramp. Hällmarker med rishedar dominerar 
norra och södra delen och längs stränderna finns strandängar. I den mellersta delen ligger 
åkermarker som delvis används till slåtter och bete. Bergknallarna karaktäriseras av 
hällmarksvegetation, främst rishedar med ljung, kråkbär och odon. Vattenområdet mellan 
Orustlandet, Ängholmen och Rörholmen samt strandängarna innanför utgör värdefulla rast- och 
övervintringsplatser för sjöfågel och vadare. Hela ön ger intryck av ett gammalt kulturlandskap och 
den lilla gården utgör en mycket genuin miljö. 
 
Bedömning: N1/K1 
 
 
21-14. HALSEFJORDEN OCH TRÄTTE 
Området omfattar dels landskapet runt Trätte och en smal dalgång sydöst om Varekil, dels två 
mindre strandpartier vid Halsefjorden. Landskapet runt Trätte utgörs av strandängar, åkermark och 
av ett småkuperat, höglänt bergsområde rikt på smååkrar, betesmarker och gärdesgårdar. I 
dalgången sydöst om Varekil ligger ett bitvis rikt och varierat odlingslandskap med inslag av 
hagmarker, diken, gärdesgårdar, mindre vattendrag och lövbårder, och där dalen slutar i 
Halsefjorden finns en mycket vacker strandängsmiljö. Längst i öster ligger en stor bergkulle som 
omges av mindre strandängar, hagmarker och åkrar. De grunda vattnen kring Halsefjorden utanför 
sydöstra Orust utgör tillsammans med Kalvöfjorden i Stigfjorden de fågelrikaste i Bohusläns 
innerskärgård. Framför allt beror detta på den goda tillgången på näringsrika bottnar samt att 
området är beläget utmed en viktig flyttningsled för sjöfågel. Halsefjorden är även ett synnerligen 
viktigt ruggningsområde för ett flertal sjöfågelarter. 
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 01, 081 02 
Koordinater: 645240/126310 
Primära bevarandemotiv: Viktig rastplats för flyttfåglar. Småskaligt odlingslandskap. 
Areal: 180 ha. 
Naturlig fodermark: 6,0 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet.  
Referenser: • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus 
län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
21-15. MORLANDADALEN 
Morlandadalenär en imponerande sprickdal som skär genom den nordvästra delen av Orust. 
Dalgången är mestadels uppodlad och inramas av höga lövskogsklädda bergstup i öster. Öster om 
dalen, ovanför bergstupen, ligger Storehamnsområdet som är ett vidsträckt skogs- och 
hällmarksområde, och i väster ligger låglänta öppna hällmarker. Området är mycket rikt på 
fornlämningar som stenåldersboplatser och megalitgravar.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A SO 
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Ekonomiskt kartblad: 080 08, 080 18, 080 19, 080 29 
Koordinater: 645730/124580 
Primära bevarandemotiv: Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geolo-
giska/naturgeografiska former. Lövskogsrikt odlingslandskap.  
Areal: 310 ha. 
Naturlig fodermark: 2,0 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för kulturmiljövården (KO 33), riksintresse för 
naturvården (NO 11), riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Referenser: • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram 
för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 1987. Orust kommun 
& Bohusläns museum. Bohusläns museums arkiv. 

 
21-16. LYRÖN 
På Lyrönligger ett småskaligt och omväxlande jordbrukslandskap med ett mycket varierat inslag av 
olika marktyper. Området är ett väl bevarat exempel på småjordbruk i Bohusläns inre skärgård med 
beteshävdade smågipar i anslutning till den odlade marken. Bitvis finns en mycket rik och 
hävdberoende flora. 

Lyröns allra mest välbevarade odlingslandskap ligger på södra delen av Lyrön. Här ligger ett 
småskaligt, topografiskt omväxlande jordbrukslandskap med ett stort inslag av naturliga och 
välbevarade betesmarker av olika slag. På en del ställen bedrivs ett traditionellt jordbruk med inslag 
av slåtterängar och mångenstädes är floran artrik och mångformig. Åkrarna är ofta små och slingrar 
sig fram i smala dalstråk mellan hällmarker. Bebyggelsen ligger samlad i bylika klungor i anslutning 
till den odlade marken och smala, terränganpassade grusvägar skiljer berg från jordbruksmark. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7A NO 
Ekonomiskt kartblad: 070 99 
Koordinater: 644750/124720 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. 
För den naturgeografiska regionen traditionellt belägen bebyggelse.  
Areal: 690 ha. 
Naturlig fodermark: 43 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsområde enl. 19 §, NVL, riksintresse för friluftslivet (FO 3), riksintresse för natur-
vården (NO 12), kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse (kring Morlanda säteri), 
bebyggelseinventering. 
Referenser: • Åsander, L. 1989: Ängar och hagar i Orust kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:5. Göteborg. • Olsson, G. 1976: Stigfjorden. Natur och landskap. En 
inventeringssammanställning. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Kulturhistorisk inventering, Orust kommun 
1987. Orust kommun & Bohusläns museum. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
PARTILLE KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Partille kommun 
 
 
02-01. LEXBY BY, KÅHÖGS GÅRD OCH BRODALEN 
Området utgör ett varierat landskap med bitvis mycket höga natur- och kulturvärden, främst genom 
sina goda exempel på tidiga jordbruksmiljöer. Här finns gott om kulturhistoriska spår och 
fornlämningar. Området innefattar bebyggelsen i Lexby by, kulturlandskapet utefter bergkanten, 
Lexbydalsvägens södra avsnitt, Kåhögs gård med omgivande marker och vissa delar av Tultered. I 
Lexby finns ryggade åkrar, gamla manbyggnader, odlingsrösen, terrasseringar och en fägata. I 



 141 

anslutning till Kåhögs gårdfinns öppna betesmarker. Utmarkerna i Tultered hyser torpbebyggelse 
och kvarnrester. De spridda gårdarna skapar tillsammans med åkrar och öppna betesmarker, 
gärdesgårdar och stenmurar ett rikt, öppet och levande kulturlandskap. En intilliggande bäck hyser 
bestånd av öring. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SO 
Ekonomiskt kartblad: 071 16, 071 26 
Koordinater: 640880/128190 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Rik 
förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. Välbevarade fornåkrar i öppet exponerat läge.  
Areal: 130 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 22), kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för Partille kommun, del 1 och 2. Partille kulturnämnd & Bohusläns museum. 
Lerum 1988. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
02-02. GÄRDET, JAKTHYDDAN OCH BOKEDALEN 
Här ligger ett variationsrikt odlingslandskap med flera torpmiljöer, av vilka Gärdet och Bankenär de 
äldsta. Vid Bokedalen ligger Jonsereds herrgård med välbevarade parkmiljöer av hög ålder. 

Herrgården är byggd 1868 i sten och puts och omges av trädgårdsanläggningar, alléer, 
tjänstebostäder och ekonomibyggnader som ger en väl sammanhållen och åskådlig bild av en 
tidstypisk herrgårdsmiljö. Utefter bergsidorna syns rester av stenmurar och äldre vägsträckningar. 
Åkermarkerna är mestadels brukade och bildar tillsammans med de kringliggande betesmarkerna ett 
kulturlandskap av stort värde. I dalens övre del finns några bevarade torpmiljöer tillkomna 1820 och 
framåt.  

Bergsluttningarna och ravinerna är beklädda med en massiv och storvuxen lövskog som ger 
karaktär åt hela området. Här förekommer ädellövskog med ek, bok, lind, alm, lönn och hassel, ren 
bokskog, rena hasselbestånd samt mer parkartade miljöer med främst storvuxna ekar. 

Det tilltalande lövskogsdominerade landskapet kring Bokedalen är en ypperlig tillgång som 
friluftsområde. De mångskiftande naturmiljöerna gör att området även har stor betydelse som 
exkursionsmål för närbelägna skolor. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SO 
Ekonomiskt kartblad: 071 16 
Koordinater: 640910/120400 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Välbevarat herrgårdslandskap.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis landskapsskydd enligt 19 §, NVL (Bokedalen), naturvårdsplan för länet, riksintresse 
för kulturmiljövården (KO 35), kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. 
Koncept. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för Partille kommun, del 1 och 2. Partille kulturnämnd & Bohusläns 
museum. Lerum 1988. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen 
inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
SOTENÄS KOMMUN 
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Värdefulla odlingslandskap i Sotenäs kommun 
 
 
27-01. SÄM, HOGSÄM 
Vid Sämoch Hogsämi kommunens norra del ligger en åkerbruksdominerad dalgång där ett vackert 
ravinsystem omges av uppsplittrade och små åkerformer. Bebyggelselägena i området har troligen 
mycket hög ålder och i den norra delen finns ett stort antal fornlämningar av järnålderskaraktär. 
Området är även i övrigt rikt på fornlämningar och i dalgångens lägre partier finns inte mindre än 13 
hällristningslokaler. 

Säm och Hogsäm utgör ett variationsrikt odlingslandskap med ett för Bohuslän karaktäristiskt 
bebyggelsemönster för ensamgårdar och med flera fina exempel på äldre byggnadsstil. Detta antyder 
tillsammans med fornlämningarna en lång agrarhistorisk kontinuitet.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 88 
Koordinater: 649200/124090 
Primära bevarandemotiv: Välbevarade fornlämningar/fornåkrar i öppet exponerat läge. Rikt inslag av kultiverade 
betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär.  
Areal: 70 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Kulturhistorisk undersökning Sotenäs kommun 1975. Landsantikvariekontoret Uddevalla. Bohusläns 
museums arkiv. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
27-02. VIKEFJORDEN OCH ULEBERGS KILE 
Den djupt inskurna Vikefjorden kantas av höga, markerade bergpartier och betade strandängar. Den 
grunda viken är en rik fågellokal som har stor betydelse som näringsplats för vadare och sjöfågel, 
bl.a. gräsand, kricka, bläsand, skedand, sångsvan, knölsvan och häger. Strandängarna vid 
Vikefjorden har en karaktäristisk vegetationszonering och här påträffas bl.a. den sällsynta saltmållan. 
Smärre randlövskogar förekommer utefter Valfjälletsöstsida samt vid Vikoch Klev. Landskapet är 
starkt betespräglat i de innersta delarna av Vikefjorden. Här finns en bitvis mycket rik flora och en 
stor mängd småbiotoper som lövskogsbryn, rikkärr, torrbackar, havsstränder och öppna diken. I den 
inre delen av Ulebergs kile finns flacka marskliknande marker. Den smala strandremsan är här 
vackert inramad av en lövskogsdominerad kantskog med stort inslag av ädellövträd. Längre upp i 
den betade sluttningen ovanför strandängen i Ulebergs kile finns översilade, kalkrika kärrmarker 
med rik flora. 

Vid Klev i den norra delen av området finns också stora strandängsmiljöer som tillsammans med 
de omgivande åkermarkerna och lövskogsbiotoperna ger området en stor variationsrikedom. 
Strandängarna har också betydelse för områdets fågelfauna och de hävdgynnade fågelarterna 
rödbena, tofsvipa och enkelbeckasin häckar inom området. 
 
Bedömning: N1 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 77, 080 87 
Koordinater: 649020/123830 
Primära bevarandemotiv: Mycket biotoprikt odlingslandskap. Välhävdade hagmarker med rik hävdgynnad flora.  
Areal: 80 ha. 
Naturlig fodermark: 17 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 1.9), riksintresse för friluftslivet 
(FO 1).  
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 
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27-03. TOSSENE 
Tossene är ett slättartat jordbruksområde med inslag av kultiverade hagmarker i kanterna mot 
bergen. Att området länge varit föremål för jordbruk vittnar de talrika fornlämningarna om. Området 
utgör ett av länets allra fornlämningstätaste områden och alla perioder finns företrädda men med 
stark tonvikt på bronsåldern. Tossene är ett gammalt sockencentrum och här finns gott om äldre, 
välbevarade bebyggelsemiljöer. Här finns också en påtaglig koppling mellan fornlämningar och 
kyrka, där de gamla förhistoriska gravplatserna ligger på samma ställe som den nuvarande 
kyrkoplatsen och belägger platsens långvariga bruk som kultplats. 
 
Bedömning: K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 78, 080 88 
Koordinater: 648930/124170 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge.  
Areal: 210 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för kulturmiljövården (KO 37), fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus 
län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport 
nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
Åby säteri med tillhörande odlings- och betesmarker ligger intill Åbyfjorden i Sotenäs kommun. 
Foto: Jan Norrman. 
 
 
27-04. ÅBY SÄTERI MED OMGIVNINGAR 
Området är ett vackert beläget odlingslandskap kring en välbevarad säterimiljö där det omgivande 
landskapet domineras av åkermarker och betesvallar. Kulturlandskapet har en stark 
högreståndsprägel men i randområdet finns torpbebyggelse. I sluttningarna mot omgivande berg och 
kullar finns vackra betade ekhagar och ekskogar. I områdets centrala delar finns också ett delvis 
välbetat ravinsystem. Landskapet är mycket fornlämningstätt med flera framträdande inslag som 
t.ex. megalitgravar, hällristningar och fossil åkermark. 
Säteriet har medeltida ursprung men den nuvarande herrgården med flyglar är uppförd på 1700-
talet. Området utgjorde på medeltiden en egen socken med kyrka. Säteriets sociala och ekonomiska 
roll avspeglas i det omgivande kulturlandskapet. Här finns bland annat ett stort inslag av 
grovstammig och gammal ädellövskog, alléförsedda vägar, karpdammar och parker, samt 
välbevarade byggnadsbestånd och bebyggelsestrukturer. Själva säteriet är förklarat som 
byggnadsminne. 
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 78, 080 79 
Koordinater: 648850/124480 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Rikt 
fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 5,0 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för 
kulturmiljövården (KO 38), riksintresse för naturvården (NO 1.11), riksintresse för friluftslivet (FO 1), 
fornlämningsmiljö av länsintresse, byggnadsminne. 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg.  
• Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. 
• Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Olson, K. 1992: Åby säteri, dess historia och kulturlandskap. 
Riksintressen för kulturminnesvården. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Göteborg. 
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27-05. STENSJÖ 
Mellan Näsebergetoch angränsande berg ligger en liten uppodlad dalgång omgiven av 
lövskogsklädda berg. Området utgör ett välavgränsat odlingslandskap med ett aktivt åkerbruk och 
här finns också inslag av hagmarker och betade lövskogspartier. I hagmarkerna förekommer den 
sällsynta lundvårlöken och på fuktiga bergsidor i hagmarker inom området växer de hotade 
mossorna stor bandmossa och fågelfotsmossa. I norr och söder finns strandängar. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 68, 080 78 
Koordinater: 648480/124280 
Primära bevarandemotiv: Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. Lövskogsrikt 
odlingslandskap.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 1,4 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 1.11), riksintresse för 
friluftslivet (FO 1). 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
27-06. LÅNGÖNS VATTEN 
Vid Långöns vatten och strax nordöst om detta ligger ett varierat odlingslandskap med hägnader, 
betade lövöar, odlingsrösen, strandängar och små öppna betesytor. Betesmarkerna strax söder om 
Långöns gård utgörs egentligen av en betesmosaik av gamla, betade åkerlappar, skogsdungar och 
naturliga fodermarker. En gammal körväg löper igenom området. 

Långöns vatten domineras av igenväxande marker och högväxt vassvegetation, men i den västra 
delen av Långöns vatten finns en hästbetad strandäng. Området bedöms ha ett stort värde för 
fågellivet och arter hämpling, sävsparv och rörsångare förekommer. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 68, 080 78 
Koordinater: 648520/124140 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. Biologiskt mångformigt område.  
Areal: 30 ha. 
Naturlig fodermark: 5,9 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
27-07. KNUTSDALEN 
Dalgångslandskapet vid Knutsdalen, ca tre kilometer öster om Hunnebostrand, omfattar en 
uppodlad nord-sydlig huvuddalgång med flera tvärgående, mindre sprickdalar. Området är ett av 
länets mest innehållsrika och varierade odlingslandskap. I den uppodlade, centrala dalgången finns 
rikligt med stenmurar, öppna diken och mindre åkermarker med ett rikt inslag av sällsynta, 
åkerbruksbundna arter av vilka den i Sverige utdöende åkermadden tilldrar sig särskilt intresse. 
Kring dalgången finns såväl öppna som trädbeväxta hagmarker, ofta med vacker och välbevarad 
växtlighet. Den större, nord-sydliga sprickdalen hyser branta ask- och bokskogskantade sidor och 
den centrala delen av dalen utgörs av gammal åkermark och vall. Åkermarken omges av betesmarker 
av varierande bredd som ligger inklämda mellan bergbranterna och åkrarna. 
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Skaljordsbanken vid Ulvedalen, ca 300 meter norr om gården Knutsdal, upptar en yta av ca 200 x 
50 meter. Mäktigheten uppskattas till ca fem meter och avlagringens yta är belägen ca 60 meter över 
nuvarande havsyta. Här ligger en av områdets allra vackraste betesmarker. Välansade enbuskar 
pryder delar av betesmarken och vegetationen domineras av kalkpåverkade vegetationssamhällen på 
torr till fuktig mark. På sensommaren blommar 1000-tals ängsgentianor i den täta grässvålen. Ett 
flertal sällsynta och hotade mossor förekommer också av vilka två är särskilt ovanliga, nämligen 
murlansmossa och stor silverbryum. 

Ca 500 meter öster om Knutsdalen, i en liten, dåligt utvecklad sprickdal som löper nästan parallellt 
med den större dalgången vid Knutsdalen, ligger en annan mycket fin betesmark som karaktäriseras 
av vackra välhävdade gräsbackar och slänter omgivna av flacka hällområden.  
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 77 
Koordinater: 648760/123950 
Primära bevarandemotiv: Mycket artrik flora. Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. 
Mycket biotoprikt odlingslandskap. Riklig förekomst av hagmarker med rik och hävdgynnad flora.  
Areal: 70 ha. 
Naturlig fodermark: 8,4 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet.  
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
27-08. ASKUM, ANNESLÄTT OCH GERMUNNERÖD VATTEN 
Landskapet kännetecknas här av några smala dalgångar som hyser ett varierat odlingslandskap med 
lövskogsbårder utmed sluttningarna, hägnader, odlingsrösen samt större och mindre odlade ytor. 
Här finns också ett bitvis rikt inslag av olika typer av fornlämningar, framförallt vid Askum. Vid 
Germunneröd vatten finns en större betad strandängsmiljö. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 67, 080 68, 080 77 
Koordinater: 648400/123910 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling.  
Areal: 590 ha. 
Naturlig fodermark: 17 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse. Germunneröd vatten är av riksintresse för naturvården 
(NO 1.10 b) och av riksintresse för friluftslivet (FO 1). 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Kulturhistorisk undersökning Sotenäs kommun 1975. 
Landsantikvariekontoret Uddevalla. Bohusläns museums arkiv. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. 

 
 
Särskilt intressanta delområden 
 
Askum. Kring Askum ligger en fornlämningsrik jordbruksbygd omgiven av lövskogsklädda 
lågproduktiva marker och äldre stenmurshägnade och igenväxande beteshagar. Vid Stora Askum 
ligger en äldre kyrkplats med ödekyrkogård. Det kvarvarande prästbostället är uppfört på 1700-talet. 
Landskapet är ett gott exempel på en äldre, varierad kulturbygd med jordbruksmark runt 
impediment och upp mot bergshöjderna. Många av gårdsenheterna är dokumenterade på 1300-talet 
och fornlämningsbeståndet utmärks framför allt av hällristningar. Ett röse med bevarad yttäckning är 
ett av de mest illustrativa i landet för denna teknik.  
 
Bedömning: K1 
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Rished–Anneslätt. Här utgörs landskapet av oregelbundna odlingsmarker kantade av berg. 
Bebyggelsen vid Rished har ofta ett oskiftat läge. Inom området finns flera fornlämningar vilka 
huvudsakligen är av bronsålderskaraktär (röse, röseliknande stensättningar, hällristningar och 
skålgropar). Fornlämningarna visar på ett pedagogiskt sätt hur bronsåldersbygdens ristningar och 
gravar fördelar sig i terrängen. Den öppna landskapsbilden kring odlingsmarken är en förutsättning 
för denna förståelse. 
 
Bedömning: N3/K2 
 
Germunneröd vatten. Vid Germunneröd vatten finns en efter bohuslänska förhållanden mycket stor, 
väl bevarad och betad sötvattensstrandäng med omgivande odlingsmarker och skogsområden. Flera 
typiska växtsamhällen som kännetecknar långvarig hävd påträffas i anslutning till den igenväxande 
sjön. Området är också av stor betydelse för fågellivet och bland häckande fåglar beroende av fortsatt 
hävd kan nämnas rödbena, tofsvipa och enkelbeckasin 
 
Bedömning: N2 
 
 
27-09. SPAKTORPET, DALE VATTEN OCH KLEVEKILEN 
Landskapet väster och söder om Dale vatten utgörs av ett varierat och mestadels betat landskap som 
omfattar dels hällmarker, dels en bördig dalgång rik på småbiotoper. Hällmarkslandskapet på 
höjderna ger ett mycket mäktigt intryck och den sparsamma vegetationen i området domineras av 
ljunghedsfragment i klippor och skrevor. Det öppna hedlandskapet på höjderna är att betrakta som 
en kulturprodukt. Det tidigare intensiva betet tillsammans med återkommande ljungbränning 
utarmade marken och orsakade erosion på de tunna jordarna. Kvar lämnades en mager växtlighet 
med ljung som dominant och ett fåtal följearter. Denna naturtyp är nu mycket sällsynt och så är också 
de till ljungheden hörande arterna. I området förekommer ett stort antal näringsfattiga småsjöar och 
vattensamlingar, flera med vegetation av bl.a. vattenklöver, säv- och natearter. 

Vid Dale hagar finns en mosaik av betade hällmarker, åkrar och gräsbackar. Markerna är 
mestadels öppna men trädrika bergskanter och buskrika, igenväxande partier finns också.  

Daleområdet ligger norr om Klevekilen och utgör en del av västra Sotenäsets platålandskap. Större 
delen av området kännetecknas av kala, flacka hällar, som varierar i form från vackert välvda, 
rundslipade till nästan plana. Vid Klevekilen ligger flera vackra och artrika gräsmarker i ett starkt 
kuperat betesdominerat landskap. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 67, 080 77 
Koordinater: 648390/123680 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Småskaligt 
odlingslandskap.  
Areal: 190 ha. 
Naturlig fodermark: 8,7 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet. Klevekilen är naturvårdsområde och av riksintresse för 
naturvården (NO 1.10b). Naturminne (Slätten). 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. 

 
 
27-10. RAMSVIKSLANDET, TRYGGÖ, HUNNEBO KILE, RÖRVIKS FLAT  
Det vidsträckta och öppna landskapet kring Sotenkanalen domineras av betesmarker och enbart i 
mindre omfattning av åkermarker. Beteslandskapen vid Haby buktoch Dammbacken Rörviks 
flatsamt vid Soteskogsmyrensaknar motsvarighet i länet vad beträffar betesgynnade växtsamhällen, 
hävd och rikedom på hävdgynnade arter. Vid Hunnebo lera finns en vidsträckt och välhävdad 
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strandäng och det kringliggande jordbrukslandskapet kännetecknas av småskalighet. Området utgör 
tillsammans med Tryggö och Rörviks flat en av länets allra bäst bevarade yttre kustjordbruksbygder 
med tillhörande betesmarker. 

Berggrunden i området utgörs till övervägande del av den karaktäristiska röda bohusgraniten. 
Landskapet är mycket rikt på välutbildade glacialskulpturer som t.ex. rundhällar, rännor, skärtråg 
och jättegrytor. De lösa avlagringarna utgörs främst av mer eller mindre svallad morän, som fyller ut 
bl.a. de låga partierna vid Ramsvik, Myrenoch Fykan. I dessa områden är Ramsvikslandets 
huvudsakliga kulturmarker belägna. 
 
Bedömning: N1/K2 
 
 
Landskapet på Ramsvikslandet präglas av äldre tiders kustjordbruk. Fykan på Ramsvikslandet. 
Foto: Thomas Carlén. 
 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 66, 080 76, 080 77 
Koordinater: 648580/123420 
Primära bevarandemotiv: Mycket artrik flora. Stort välhävdat område med fukt- och strandängar av mycket stor 
betydelse för fågellivet. Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker.  
Areal: 1100 ha. 
Naturlig fodermark: 135 ha. 
Naturreservat: 600 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, delvis landskapsskydd enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för 
länet, riksintresse för naturvården (NO 1.9), riksintresse för friluftslivet (FO 1), fornlämningsobjekt av länsintresse 
(Tryggö). 
Referenser: • Atterfelt, G. Lind, G. Bergström, L. & Samuelsson, L. 1963: Geologiska inventeringar inom 
Ramsvikslandet med Tryggö (Sotenäs), Otterön (Tanum) samt Saltö (Strömstad). Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län. • Gillner, V. 1963: Något om vegetation och flora på Tryggö och det s.k. Ramsvikslandet, jämte några synpunkter 
på utformningen av en fridlysning av området. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Olsson, G. 1976: 
Skötselplan för naturreservaten Ramsvikslandet och Tryggö. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Hultengren, 
S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och 
Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Ramsvikslandet. Ramsvikslandet uppvisar ett flertal vegetationstyper som är representativa för 
mellersta Bohusläns kustland. Större delen av Ramsvikslandet är betad mark som utgör ett av de 
allra vackraste exemplen på öppna, hävdade utmarker i länet. På Ramsvikslandet bedrivs också ett 
mycket karaktäristiskt kustjordbruk. Odlings- och beteshävden är av stor betydelse för markernas 
fortsatta öppethållande på ön. 

Växtligheten är mycket varierad och här påträffas allt från näringsfattiga marker kringgärdade av 
ljunghedspartier och hällmarker, till frodiga och skalrika sprickdalar med rikkärrsvegetation och högt 
liggande skalgrusbankar med torrängsflora. Vegetationen har en tydligt suboceanisk prägel med 
arter som klockljung, granspira och hedsäv. En särställning bland dessa sällsynta arter har sjötåteln 
som förekommer på tre platser på Ramsvikslandet och ingen annanstans i Bohuslän. Andra sällsynta 
och skyddsvärda arter som strandlummer, kärrbräken, myggblomster, slokstarr, strandvial, ängsnäva 
och vippstarr förekommer också. 

Särskilt intressanta är gräsmarkerna kring Haby bukt, Fykan, Grosshamnoch Soteskogsmyren. 
Dammbacken belägen i markerna norr om Haby bukt, hyser länets kanske allra vackraste gräsmarker 
med väl utvecklade växtsamhällen som fårsvingeltorräng, lågstarräng, staggäng och ljunghed. 
Gräsbackarnas största rariteter är de vårblommande arterna sandviol, stenkrassing och grusbräcka, 
alla gynnade av bete. Sommaren bjuder på kustruta, jordtistel och orkidéer, och senare, under 
eftersommaren till hösten, blommar här mycket rikliga bestånd av både kustgentiana och 
ängsgentiana. Vid Långetångskilen finns en vacker och välhävdad havsstrandäng. Floran är överallt 
rik och bland de hävdgynnade arterna på och intill strandängen märks arter som strandloka, 
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ormtunga, glesstarr, rödsäv och engelsk fetknopp. Soteskogsmyren ligger i de centrala delarna av 
Ramsvikslandet och utgörs av betade gräsmarker som breder ut sig i skärningen mellan två korsande 
sprickdalar. Gräsmarkerna är mycket inbjudande med sina vind- och betestuktade, jämnstora 
enbuskar, de omgivande bergen och det öppna havet i väster. Området inramas av vackra, svallade 
klappervallar. 

På Ramsvikslandets centrala västsida ligger kustgården Fykan som omges av åkermarker, vars 
södra delar slås med slåttermaskin. De norra delarna betas. Den kalkrika marken i kombination med 
långvarig hävd gör att man här kan finna ett stort antal indikatorarter för långvarig hävd. Andra 
intressanta växter som förekommer i och kring ängs- och betesmarker vid Fykan är myskbrodd, 
ängsruta, granbräken, ängsnäva och krissla. Vid militärförläggningarna och skjutfältet vid 
Grosshamn finns också gräsmarker av mycket hög kvalitet. Området är både artrikt och varierat. 
Strandängen hyser mycket rika bestånd av sumpgentiana, dvärgarun och strandmalört, och här 
förekommer också den sällsynta västkustarven samt strandkvickrot. En damm inom området hyser 
den hotade arten klotgräs och bland några små stenblock i den norra delen av området står några 
exemplar av den nordliga rosenroten. 

Ramsvikslandet och Tryggö är en stor tillgång för friluftslivet med goda naturhamnar, bad och 
möjligheter till sportfiske. Området är lättillgängligt genom vägar, stigar och anlagda 
parkeringsplatser. Goda möjligheter finns också att lägga till med båt. 
 
Bedömning: N1/K2 
 
Tryggö. Ön är en typisk f.d. brukad och betad västkustö där den betesgynnade växtligheten ännu 
lever kvar trots ohävd. Naturen är mycket varierad och här påträffas allt från hällmarker med 
ljunghedspartier till skalrika torrbackar och rikkärrsvegetation. I den östra delen av Tryggö ligger 
några hus som kringgärdas av gamla åkermarker och lövdungar. Flera skal- och näringsrika 
sprickdalar tvärar genom den östra delen av Tryggö, och vegetationen är här rik och frodig. Bl.a. 
förekommer skogskornell, en sällsynthet i Bohuslän. Flera intressanta arter som strandbeta, 
strandvial, vårvicker och strandstarr växer inom området. På en strandäng intill sundet mellan 
Tryggö och Ramsvikslandet växer vargtörel. På Tryggö finns en stenstuga och ett vackert röse som 
kallas Kung Trygges grav. 
 
Bedömning: N2 
 
 
Gravröse i karaktäristiskt krönläge på Tryggö. Foto: Thomas Carlén. 
 
 
Hunnebo kile. Hunnebo kile ligger ca en kilometer söder om Hunnebostrand och utgörs av en grund 
och skyddad vik som står i förbindelse med havet via en mycket smal passage. Strandpartierna i 
söder består av saltängar med en typisk vegetationszonering. Den höga organiska produktionen i 
viken är en förutsättning för det rika fågellivet, speciellt sjöfågel och vadare. Området är näringsplats 
för ett stort antal arter av vilka kan nämnas häger, kricka, bläsand, gräsand, stjärtand, skedand och 
småskrake. Hävdgynnade arter som rödbena, tofsvipa och enkelbeckasin häckar inom området. 
Viken utnyttjas även av sträckande nordliga vadare som gluttsnäppa, grönbena och kärrsnäppa. 
Hunnebo kile är dessutom ett attraktivt inslag i landskapsbilden. 
 
Bedömning: N1 
 
Rörviks flat. Landskapet ligger på en stor halvö söder om Rörviks Västergård och kännetecknas av 
vidsträckta betesmarker med betade gräsbackar, kärr och hällmarker. Hela området betas och utgör, 
jämte Ramsvikslandets södra och mellersta delar, ett av de allra vackraste exemplen på hävdade, 
öppna utmarker i länet. Växtligheten är mycket varierad och här påträffas allt från vidsträckta, flacka 
och torra hällmarkspartier kringgärdade av sprickdalar till rikkärrsvegetation. Småbiotoprikedomen 
är också påfallande, med små skogsdungar, dammar och strandängspartier. Här och var ligger 
skalgrusbankar med rik torrängsvegetation som hyser flera sällsynta och krävande arter som 
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kustgentiana, ängsgentiana och jordtistel. Kring Rörviks Västergård finns också mindre åkermarker 
och stenmurssystem. 
 
Bedömning: N1/K2 
 
 
27-11. HÅLE KILE OCH KEÖ 
Håle kile ligger mellan Örnefjorden och Åbyfjorden och omfattar ett smalt dalstråk som är ett gott 
exempel på ett gammalt kulturlandskap typiskt för det bohuslänska kustjordbruket. Den utanför 
kilen belägna Keön utgör ett vackert exempel på betad utmark/skärgårdsö. 

I hela området är floran rik på hävdberoende och hävdgynnade arter och växtsamhällen. Längst in 
i Hålekilen ligger en vacker havsstrandäng omgiven av enbuskrika backar och bergkullar. Ur 
strandängen sticker några stora och karaktäristiska klipphällar upp och kring dessa finns en bitvis 
artrik gräsmarksflora. Utmed kilens östra sida är stranden sandig till grusig och översilning av 
kalkrikt vatten från sluttningen ger en bitvis rikkärrsartad vegetation. På stranden förekommer 
öppna grusytor med egenartad vegetationstyp. Här dominerar ett fåtal men speciella arter som 
rödmire, knutnarv och sylnarv. Rariteter som påträffats inom området är källgräs, engelsk fetknopp, 
knippnejlika, bäckmärke, kärrtörel och källört. De hävdgynnade fågelarterna rödbena, tofsvipa och 
enkelbeckasin häckar inom området. 
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 57, 080 67 
Koordinater: 648080/123810 
Primära bevarandemotiv: Mycket artrik flora. Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker.  
Areal: 50 ha. 
Naturlig fodermark: 11 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 1.10 a), riksintresse för 
friluftslivet (FO 1). 
Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Carlberg, S. 1978: Vegetationsbeskrivning av Håle kile – 
Germunneröd vatten. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. 

 
 
27-12. AMHULT, RISÖ 
Risö är med sin kortbetade och bitvis steniga och blockiga mark en omisskännlig profil i Åbyfjorden 
och ger mycket stark identitet åt hela området. Moränmarken är svallad och terrängen är mycket 
stenig. Ön är närmast kupolformad och är helt öppen så när som på ett fåtal enbuskar som finns 
utspridda här och var. Vegetationen domineras av en mycket välbetad och vacker fårsvingeltorräng. 
På öns norra sluttning ligger en mycket vacker kråkrished med lågväxande spridda enbuskar. Ön 
utgör ett av länets allra bästa exempel på betade utmarker. Inslaget av fornlämningar är mycket stort 
och här finns rösen, stensättningar och tomtningar. Såväl kombinationen av fornlämningarna som 
deras läge är märkligt.  

Strax innanför Risö finns både välhävdade och ohävdade gräsmarker som tillsammans bildar ett 
vackert landskap med mycket stark betesprägel. Detta ger en fin inramning till den säregna Risön.  
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 68 
Koordinater: 648230/124110 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge. Stort välhävdat utmarksområde 
med välutvecklade gräsmarker.  
Areal: 20 ha. 
Naturlig fodermark: 9,4 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 1), riksintresse för naturvården 
(NO 1.11), fornlämningsmiljö av länsintresse. 
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Referenser: • Hultengren, S. & Olvmo, M. 1990: Ängar och hagar i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturinventeringar 1991:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs 
och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i 
Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
35-26. BOTTNAFJORDEN 
Området berör både Sotenäs och Tanums kommuner. Se beskrivning under Tanums kommun. 
 
 
84-01. ÅBYFJORDEN 
Området berör både Sotenäs och Lysekils kommuner. Se beskrivning under Lysekils kommun. 

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Stenungsunds kommun 
 
 
15-01. STORA ASKERÖN 
Stora Askerön är en bergig ö med odlingsmark och äldre jordbruksbebyggelse i mindre dalsänkor. 
Inslaget av små åkrar och lövdungar är stort och såväl löv- som barrskog är relativt gammal på ön. 
Askeröns bebyggelse är skriftligt dokumenterad sedan 1300-talet. Bebyggelsen, som ligger relativt väl 
samlad, har en typisk bohuslänsk utformning och färgsättning. Ett värdefullt inslag i landskapet är 
den stora väderkvarnen på ett bergskrön strax nordost om bebyggelsekärnan.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 92 
Koordinater: 644810/126220 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Areal: 90 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram för Stenungsunds kommun. Stenungsunds kommun & Bohusläns museum. 
Uddevalla 1988. 

 
 
Strandäng vid Jordhammarsviken. Foto: Per Schillander. 
 
 
15-02. JORDHAMMARSVIKEN, SANDEN OCH RÖRA 
Landskapet som sträcker sig från Jordhammarsviken till Sanden och Röra kännetecknas av vackra 
hagmarker med vidkroniga ekar omväxlande med ett öppet men variationsrikt odlingslandskap med 
rikligt med stengärdesgårdar. Strandängarna vid Jordhammarsviken är välhävdade och mycket 
betydelsefulla för fågellivet. Inom området finns också ett stort antal stenåldersboplatser samt 
gravfält och gravar av järnålderskaraktär. Kring ett välskött gravfält strax norr om kraftverkets 
varmvattenutsläpp finns vackra enbuskrika marker med bitvis fin grässvål och ett rikt fågelliv. 

Genom området rinner Ödsmålsån som är ett betydelsefullt reproduktionsområde för havsöring. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV, 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 93, 081 03 
Koordinater: 644920/126730 
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Primära bevarandemotiv: Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet. Mycket biotoprikt odlingslandskap. 
Areal: 170 ha. 
Naturlig fodermark: 13 ha. 
Planer och förordnanden: Landskapsskydd enligt 19 §, NVL (bokskog), fornlämningsmiljö av länsintresse, 
naturvårdsplan för länet. 
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Stenungsunds kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, Naturinventeringar 1988:8. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och 
Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Göteborgsregionens 
kommunalförbund, 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
15-03. SMEDSERÖD 
Smedseröd kännetecknas av öppna åkerfält omväxlande med vackra men svagt hävdade eller 
igenväxande ekhagar och betade ekdungar med inslag av mycket gamla träd. 

Här finns också en f.d. tingsplats med en gästgivargård. Gästgiveriet var i drift mellan 1685 och 
1938. Manbyggnaden och tingshuset är uppförda 1859 och är mycket välbevarade liksom de magasin 
och uthus som hör till gården. Inslaget av kulturhistoriska spår och fornlämningar är stort och här 
påträffas fossila åkermarker och gravfält. 

Invid E6:an ca två km söder om Ucklum finns två naturminnesskyddade träd. Det ena är en ek, 
den s.k. Bellmans-eken, under vilken Bellman enligt sägnen förnöjde Gustav III med sång och musik. 
Det andra är en kraftig bok som troligen är planterad under slutet av 1700-talet eller i början av 1800-
talet.  

Landskapet ligger i anslutning till den gamla E6:an, vilken tillsammans med 
lättklinkerbetongfabriken öster om vägen i stor utsträckning påverkar landskapet.  
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 84, 071 94 
Koordinater: 644490/127090 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Rikt 
fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 
Areal: 50 ha. 
Naturlig fodermark: 4,5 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, naturminne enl. 13 §, NVL, naturvårdsplan för 
länet.  
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Stenungsunds kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, Naturinventeringar 1988:8. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för Stenungsunds 
kommun. Stenungsunds kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1988. 

 
 
15-04. SANDBACKA, GRÖSSBY, SJÖTORP 
Vid Hällungens södra och östra strand ligger ett åkerdominerat odlingslandskap som inramas av löv- 
och blandskogsklädda bergbranter. Området har ett rikt fornlämningsbestånd, och bitvis finns 
välbevarade stengärdesgårdar. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 94 
Koordinater: 644650/127340 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Rikt 
fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 
Areal: 170 ha. 
Naturlig fodermark: 2,4 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö och 
fornlämningsobjekt av länsintresse.  
Referenser: • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. 
Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram för 
Stenungsunds kommun. Stenungsunds kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1988. 
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Särskilt intressanta delområden 
 
Grössby–Prästgärde. Grössby-Prästgärde är en fornlämningsrik jordbruksbygd med öppna åkrar och 
igenväxande betesmarker. Inom området finns också en gammal by- och kyrkväg och en 
ödekyrkogård. Grössby är skriftligt dokumenterad redan 1388 och byn har ett gammalt byläge längs 
”Grössby gata”, som också var socknens kyrkväg. Vägen kantas av åldriga lövträd och ställvis också 
av resta stenar. Området är rikt på fornlämningar av järnålderskaraktär, bl.a. ett stort antal resta 
stenar. På ödekyrkogården har den medeltida kyrkan stått fram till 1859.  
 
Bedömning: K2 
 
Sandbacka–Buxeröd. Gårdarna vid Sandbacka och Buxeröd omges av ett varierat kulturlandskap ner 
mot Hällungen med till stor del väl bevarade stenmurar. På Sandbacka finns tre registrerade 
stenåldersboplatser. Områdets betesmarker är bitvis svagt hävdade och delar av åkermarken håller 
på att växa igen.  
 
Bedömning: K2 
 
 
15-05. ANRÅSEÅNS OCH LERÅNS DALGÅNGAR 
Området är ett stort åkerdominerat men variationsrikt kulturlandskap med lång agrarhistorisk 
kontinuitet och här och var inom området finns vackra och rika fornlämningsmiljöer. Landskapet, 
som följer Anråseån, Lerånoch Rördalsån kännetecknas i delar av ett starkt kuperat ravinlandskap 
med rikligt med ängs- och hagmarker jämte ett rikt fågelliv.  
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 73, 071 83, 071 84 
Koordinater: 644140/126930 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Välbevarade fornlämningar/fornåkrar i öppet exponerat läge. Småskaligt odlingslandskap. Mycket rikt fågelliv 
beroende av fortsatt hävd. 
Areal: 600 ha. 
Naturlig fodermark: 9,1 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 16), riksintresse för 
kulturmiljövården (KO 39), fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Stenungsunds kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:8. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för Stenungsunds kommun. Stenungsunds 
kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1988. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Torp, Harås, Tveten, Backa och Hamra. Inom området mellan Torp, Harås, Backa och Hamra finns 
jordbruk med såväl åkrar som hagmarker. Landskapet är till större delen ett kuperat och småskaligt 
odlingslandskap med många stenmurar, uppbrutet av bergholmar med ekblandskog. Hagmarkerna 
ligger i bergsluttningar och på lågproduktiv mark. Inom området finns många äldre slingrande 
grusvägar. Lerån som genomkorsar området hyser mycket betydelsefulla lekområden för havsöring 
och i steniga partier häckar strömstare och forsärla. 

Området har lång jordbrukshistorisk kontinuitet och rymmer flera vackra järnåldersgravfält. 
Gårdarna Berg, Harås och Backa är skriftligt belagda 1388, Torp 1485, Mällby och Labol 1528 
respektive 1544 och Hamra 1659. I områdets sydvästra del finns två järnåldersgravfält med högar, 
stensättningar och resta stenar samt en vacker stenvalvbro som kallas Fogdebron. På sockengränsen i 
områdets östra del ligger ytterligare ett gravfält med högar och stensättningar. Bebyggelsen är 
traditionellt placerad längs bergsidorna.  
 
Bedömning: N3/K1 
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Smundstorp Spekeröd och Röra. Vid Smundstorp ligger gårdarna grupperade längs vägen i en 
radbyliknande formation. Området uppvisar bebyggelseenheter dels från tiden före laga skiftet dels 
från tiden efter utskiftandet fram till början av 1900-talet. Området är kulturhistoriskt och 
landskapligt värdefullt med bebyggelsen längs vägen och det öppna landskapet ner mot ån. På en 
höjd i östra delen av området finns en fornborg. Åkermarken, som dominerar i landskapet, bryts av 
mindre bergspartier med gravar och gravfält av framför allt järnålderskaraktär. Även på de större 
bergsområdena som avgränsar dalgången finns ett stort antal fornlämningar, mestadels rösen och 
stensättningar. Vid Groland finns stora delar av det äldre stenmurssystemet kvar. I anslutning till ett 
gravfält på berget vid Åketorp finns flera partier med fossil åkermark, terrasser och hägnader, som 
kan ha samband med ett medeltida byläge. Åketorp är skriftligt belagt 1388, övriga gårdar inom 
området på 1500-talet. Bebyggelsen är traditionellt placerad längs den gamla byvägen i kanten mellan 
berg och odlingsmark. Vid Spekeröd sockenkyrka finns välbevarad bebyggelse med en prästgård 
(1884), arrendatorsbostad (1922) och ekonomibyggnader (flera från tidigt 1800-tal). 

Utmed Anråseån vid Smundstorp och vid Spekeröd och Åketorp finns flera vackra och tämligen 
opåverkade hagmarker kvar. 
 
Bedömning: N3/K2 
 
 
15-06. BÄRBY, BÄRBY HOLME OCH NORUMS HOLME 
Kring Bärby ligger ett mycket variationsrikt kulturlandskap kring en mycket gammal gård. Gården 
Bärby är skriftligt dokumenterad sedan 1528. Kring gården finns här och var välutvecklade och 
betesberoende växtsamhällen som t.ex. stagghedar med inslag av den vackra granspiran. 

På de kringliggande holmarna finns spår av det gamla utmarksbetet i form av välbevarad 
ljunghedsvegetation. Holmarna är fårbetade och ljungen bränns årligen. Strandängarna i området är 
mycket betydelsefulla för fågellivet med bl.a. häckande rödbena och ängspiplärka. Framförallt 
stränderna kring Norums holme är synnerligen fågelrika under höst- och vårsträck.  
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 72, 071 73, 071 82, 071 83 
Koordinater: 644030/126440 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. 
För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Areal: 70 ha. 
Naturlig fodermark: 30 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsområde enl. 19 §, NVL, riksintresse för friluftslivet (FO 3), riksintresse för 
naturvården (NO 18), fornlämningsobjekt av länsintresse (Bärby holme). 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Stenungsunds kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1988:8. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
15-07. RAMSÖN OCH KEHOLMEN 
Ramsönoch Keholmen är belägna i Hakefjordenväster om Jörlanda. Ramsön, den större av de båda 
öarna, består av två långsmala, relativt flacka bergsryggar som ligger utsträckta i öst-västlig riktning. 
Gnejsberggrundens sprickor och grunda korsande dalgångar präglar öarnas topografi. Ramsöns 
högsta punkt når 35 m.ö.h. och utgörs av en uppstickande bergklack på öns östra del. Keholmen når 
endast 15 m.ö.h. och består av några långa bergsholmar förbundna med en sadelformad 
sandavlagring. 

De båda holmarna Ramsön och Keholmen utgör ett unikt, väl bibehållet och mycket variationsrikt 
kulturlandskap. Jordbruket på Ramsön och Keholmen bedrivs med stor känsla för traditioner och 
ekologi, och området utgör ett av Bohusläns bästa exempel på småskaligt kustjordbruk. Genom 
dagens skötsel och intensiva markutnyttjande har öarna i stort sett samma öppna karaktär som i 
slutet av 1800-talet. 
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Ramsön har varit bebodd och brukad länge och de tidigaste skriftliga dokumenten härrör från 
1594. Idag har ön två gårdar, varav den äldsta delvis härstammar från 1700-talet. Ett intressant inslag 
är att jordkällare isoleras med tång på traditionellt sätt. Odlingsmarken präglas emellertid av 1800-
talets och det tidiga 1900-talets jordbruksteknik med små, ej täckdikade odlingsytor som ligger skilda 
åt med många välhållna stenmurar och öppna diken. En stor del av åkermarken har idag övergått till 
bete och på inägorna som ligger väl åtskilda från utmarken bedrivs också bete. I området finns flera 
smala bruksvägar, ibland uppbyggda och stenskodda. På öns sydöstra sida finns rester efter ett 
trankokeri med kaj och grumsedamm.  

På den närliggande Keholmen betar får och ön är ett gott exempel på utmarksbetad ö. Både 
hornuggla och tornfalk häckar på Keholmen. 

Vattenområdet mellan öarna och fastlandet samt öarnas strandängsmiljöer är av mycket stor 
betydelse för vadare och sjöfåglar. I sträcktider observeras här flockar av rastande nordliga vadare. 
Under såväl sommar, höst, vinter och vår besöks också området av ett stort antal rovfågelarter som 
häckar eller födosöker i och kring Ramsön och Keholmen. 
 
Bedömning: N1/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 72 
Koordinater: 643570/126160 
Primära bevarandemotiv: Biologiskt mångformigt område. Odlingslandskap där markanvändning och odlingsspår 
synnerligen väl belyser jordbrukets historiska utveckling. Musealt odlingslandskap med traditionella 
brukningsformer. 
Areal: 70 ha. 
Naturlig fodermark: 32 ha. 
Naturreservat: 80 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 33), 
kommunalt kulturminnesvårdsprogram, riksintresse för kulturmiljövården (KO 40), riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Referenser: • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Stenungsunds kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, Naturinventeringar 1988:8. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse 
för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för 
Stenungsunds kommun. Stenungsunds kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1988. • Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län & Bohusläns museum 1990: Ramsön – kulturhistorisk utredning. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
Ramsön är ett av bohuskustens allra bäst bevarade och typiska småjordbruk. Här sköts markerna 
fortfarande enligt traditionellt mönster. Foto: Jan Norrman. 
 
 
15-08. ANRÅSEÅNS MYNNINGSOMRÅDE 
Här ligger ett åker- och betesmarksrikt landskap kring den vackra Anråseån och gårdssamlingen vid 
den gamla Anrås by. Strandängsområdet utgörs av en nära tre kilometer lång strandremsa mellan 
Jörlanda och Stora Höga. De vidsträckta strandängarna domineras till stor del av flacka stränder, men 
två partier är huvudsakligen bergiga. Mitt i strandängsområdet mynnar Anråse å. Områdets 
strandängar och betesmarker tillhör de allra finaste och mest varierade i länet och här påträffas ett 
flertal typiska växtsamhällen och arter. Bland fåglarna som häckar på strandängarna märks särskilt 
rika förekomster av rödbena och ängspiplärka. Den långsträckta viken, som även omfattar Kyrkeby 
kile i söder, är också en mycket viktig sträck- och födosökslokal för fåglar. Anråseån är ett av kustens 
allra mest produktiva havsöringsvatten och i åsträckan häckar också hänsynskrävande fågelarter som 
strömstare, forsärla och mindre hackspett samt möjligen också den sällsynta kungsfiskaren. 

Norr om Anråseåns mynningsområde ligger Anrås by med ålderdomlig bebyggelse. Skiftet 
genomfördes 1835 men tre av fem gårdar ligger kvar på ursprunglig plats. Byn Anrås är skriftligt 
dokumenterad redan på 1300-talet, men delades i norra och södra Anrås på 1500-talet. Flera av 
manhusen, varav två har kringbyggda gårdar, är uppförda under 1700- och 1800-talen. Bymiljön i sin 
helhet är mycket välbevarad och stora delar av 1800-talets hägnader och gator finns kvar. Utmed 
södra Anrås finns den äldre landsvägen delvis kvar, med en milsten från 1737. I det omgivande 



 155 

kulturlandskapet finns även flera fornlämningar, bl.a. ett bronsåldersröse och ett gravfält från 
järnåldern. Gravfältet ligger väster om norra Anrås i en sluttning ner mot havet.  

Kyrkeby kile i den södra delen av området är en grund havsvik belägen mellan Jörlandaåns och 
Anråseåns mynningar. Viken kantas av strandängar och har ett liknande fågelliv som det vid 
Anråseåns mynning. Området omfattar även angränsande strandpartier.  
 
Bedömning: N1/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 72, 071 73 
Koordinater: 643810/126420 
Primära bevarandemotiv: Oskiftad by. Biologiskt mångformigt område. Stort välhävdat område med fukt- och 
strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. 
Areal: 150 ha. 
Naturlig fodermark: 33 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för 
naturvården (NO 16), riksintresse för friluftslivet (FO 3), riksintresse för kulturmiljövården (KO 40), kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. Göteborg. • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Stenungsunds kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län, Naturinventeringar 1988:8. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram för Stenungsunds kommun. Stenungsunds kommun & Bohusläns 
museum. Uddevalla 1988. 

 
 
15-09. JÖRLANDAÅNS DALGÅNG 
Utmed Jörlandaån ligger ett variationsrikt kulturlandskap med lång agrarhistorisk kontinuitet. 
Landskapet domineras av flacka och tämligen stora åkermarker med stenmurar. I dalsluttningarna 
finns bitvis ett stort inslag av hagmarker med enar och lövträd. Längst i öster är landskapet mer 
småbrutet med kuperade åker- och betesmarker. 

Jörlandaån avvattnar de sydvästra delarna av Svartedalsområdet och mynnar i havet vid Källsby 
kile. Mynningsområdet präglas av omfattande strandängar med stora naturvetenskapliga och 
landskapliga värden. Strandängarna är mycket värdefulla miljöer för vadarfåglar, både som 
häcknings- och som näringsplatser. Faunan är i allt väsentligt lik den i Kyrkeby kile och kring 
Anråseåns mynning. Ett vackert inslag i landskapet är den lövskogsrand som bekläder bergsfoten i 
områdets södra del. Den utgörs till stora delar av ädellövskog som mot strandängarna övergår i 
alskog och i sin västra del angränsar till betade kulturmarker. Ån är geologiskt intressant genom sitt 
meandrande lopp. Den har skurit sig djupt ner i jordlagren och omges av branta, betade ängsmarker. 

Vid Jörlandaåns mynning i Hakefjorden ligger typiska kustjordbruk med strandängar. Kyrkeby, 
den by som tillhör Jörlanda kyrka, är skriftligt dokumenterad ca 1400. De andra  
 
 
Anråseåns mynningsområde är ett mycket varierat, artrikt och genuint odlingslandskap där 
fornlämningar och äldre bebyggelse belägger en lång jordbrukshistorisk kontinuitet. 
Foto: Jan Norrman. 
 
 
gårdssamlingarna, Sävelyckeoch Källsby finns dokumenterade 1388 respektive 1528. Bebyggelsen i 
området är traditionellt placerad längs bergskanter och på impediment. Vid Sävelycke finns gamla 
alléträd och stenmurar längs vägen och vid Jörlandavägen en välbevarad stenvalvbro. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 63, 071 64, 071 72, 071 73 
Koordinater: 643480/126740 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar och andra odlingshinder. 
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Areal: 330 ha. 
Naturlig fodermark: 12 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, riksintresse för friluftslivet (FO 3), 
naturvårdsplan för länet.  
Referenser: • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. Göteborg. • Schillander, P. 1988: Ängar och hagar i Stenungsunds kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län, Naturinventeringar 1988:8. Göteborg. 

 
 
15-10. ANVIK OCH RÖRA 
Odlingslandskapet mellan Anvik och Röra kännetecknas av åkermarker med öppna diken och 
gärdesgårdar på slätten samt med hagmarker och betade lövmiljöer i bergskanterna och kring 
Rördalsån. Byn Röra är skriftligt dokumenterad 1441, Stötten1568 och Bräcketorp1519. I dalgångens 
vidgade, östra del ligger större åkrar med bevarade stenmurar, och i bergsluttningarna finns enstaka 
hagmarker. Bebyggelsen har traditionellt läge i kanten mellan berg och dal. 

Vid Anvik finns en väl bevarad skogsgård med inslag av små kulturmarker och en liten strandäng. 
Landskapet kring gården kännetecknas av små åkrar med stenmurar och hagar med enbuskar upp 
mot bergsidorna. Gården är typisk för Svartedalens skogsområde med ekonomisk bas i 
kombinationen av skogsbruk, jordbruk och kvarnverksamhet. I de gamla kvarnmiljöerna inom 
området häckar de ovanliga fåglarna strömstare och forsärla. Anvik är skriftligt belagt 1540.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 74 
Koordinater: 643860/127240 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen traditionellt belägen, typisk och väl bevarad äldre 
jordbruksbebyggelse. Småskaligt odlingslandskap. 
Areal: 140 ha. 
Naturlig fodermark: 0,8 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 10), riksintresse för naturvården 
(NO 16), kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Lindberg, P. 1971: Svartedalen, naturvårdsinventering, del 1 och 2. Göteborg. • Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 1973: Svartedalens naturvårdsområde. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för Stenungsunds 
kommun. Stenungsunds kommun & Bohusläns museum. Uddevalla 1988. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 
1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
STRÖMSTADS KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Strömstads kommun 
 
 
86-01. ÖVRE LOMMELAND 
Kring gårdarna vid Övre Lommeland ligger ett varierat och kuperat odlingslandskap med inslag av 
hagmarker utmed bergsidorna. Området hyser också ett rikt och varierat fornlämningsbestånd med 
socknens enda gravfält, några ensamliggande gravar, tre hällristningar, skålgropsförekomster samt 
en stenåldersboplats.  

På bergskrönet ligger Lommelands gamla begravningsplats (platsen för den medeltida 
sockenkyrkan) och den ursprungliga platsen för Lommelands by. Lommelands by och kyrka samt 
Prästeröd är skriftligt dokumenterade 1391 och Mosstorp 1544. Genom åkermarken löper en 
trädkantad bäck.  
 
Bedömning: N3/K1 
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Topografiskt kartblad: 10A SO 
Ekonomiskt kartblad: 100 18 
Koordinater: 655700/124370 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Lång 
agrarhistorisk kontinuitet. Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär.  
Areal: 100 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
86-02. HOGDAL 
Vid Hogdal ligger en smal dalgång med åker- och betesmarker kring den högt belägna Hogdals 
kyrka. Sockenkyrkan, prästgården och gården Stora Hogdal med gästgiveri markerar bygdens 
centrum. Området har lång jordbrukshistorisk kontinuitet och innehåller välbevarad bebyggelse. Den 
äldsta stenkyrkan på platsen byggdes ca 1200 medan byn Hogdal är skriftligt dokumenterad 1391. I 
dalgången nordöst om kyrkan finns tre medeltida ödegårdar. Genom dalgången flyter den starkt 
meandrande Hogdalsälven, kantad av lövträd, främst al. Dalen domineras av åkrar med öppna 
diken. Mot Dynekilen öppnar sig dalgången och bryts upp av lövskogsklädda impediment. 
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 10A SO 
Ekonomiskt kartblad: 100 07, 100 17 
Koordinater: 655410/123780 
Primära bevarandemotiv: Tidigt sockencentrum av stor betydelse för jordbrukshistorien. För den naturgeografiska 
regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver 
intressanta geologiska/naturgeografiska former.  
Areal: 80 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 1.1), riksintresse för friluftslivet (FO 1).  
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. 

 
 
86-03. SÖR-YTTEN 
Vid Mellersta Färingen ligger en vacker och utpräglad sprickdal omgiven av småbruten skogsterräng 
med väl bevarade skogsjordbruk. Området har enstaka väl bevarade hagmarker. På Färnön ligger en 
fornborg. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO, 10A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 98, 100 08 
Koordinater: 655040/124100 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 50 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
86-04. BLOMSHOLM 
Blomsholm, som är ett mycket framträdande fornlämningsområde, utgörs av en mindre 
herrgårdsmiljö med välbevarad träbebyggelse och kringliggande små torp. I omgivningarna finns en 
värdefull biotoprikedom med lövdungar, vattendrag och buskmarker. Blomsholm bildades 1620 
genom sammanslagning av flera äldre gårdar på platsen. Byn Rogstad i områdets södra del är 
skriftligt dokumenterad 1339. 
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Gröne hög, en av Bohusläns största gravhögar, från folkvandringstid (400-600 e. Kr.). 
Foto: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 
 

Fornlämningsbilden är mycket rik och ca 160 gravar finns inom området, vilket troligen är 
Bohusläns mest betydande järnåldersmiljö. Fornlämningarna är huvudsakligen samlade i sju olika 
gravfält, som genom sin sammansättning antyder att de har använts under hela järnåldern. Bland de 
till gravfälten bundna fornlämningarna märks särskilt en av landets största domarringar, ett par 
storhögar på det nordligaste gravfältet, en välkänd skeppssättning på gravfältet öster om Blomsholms 
säteri, storhögen Gröne hög på gravfältet vid Värmlandsbrosamt en hög med kista på gravfältet söder 
därom. Även flera av de övriga högarna har betydande dimensioner. Bland de ensamliggande 
gravarna märks särskilt en större hög och några resta stenar med ansenliga dimensioner i områdets 
norra del samt några karaktäristiska mindre gravgrupper i områdets centrala delar. Andra 
fornlämningar av särskild betydelse är framför allt ett för bohuslänska förhållanden ovanligt stort 
område med fossila åkrar invid det nordligaste gravfältet samt en hällristning i miljöns södra del med 
ett 15-tal figurer och ca 10 skålgropar.  
 
Bedömning: K1 

 
Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 97 
Koordinater: 654760/123790 
Primära bevarandemotiv: Välbevarat herrgårdslandskap. Lövskogsrikt odlingslandskap. Mycket rikligt med 
fornlämningar i öppet exponerat läge.  
Areal: 330 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för kulturmiljövården (KO 41), fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus 
län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport 
nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
86-05. JÖRLOV, MASSLEBERG OCH HÖGSTAD 
Landskapet kring Jörlov, Massleberg och Högstad inrymmer ett av länets allra viktigaste och mest 
varierade fornlämningsområden. Miljön innefattar ett tvärsnitt genom hela länets forn- 
 
 
Landskapet kring Massleberg är ett rationellt utnyttjat slättområde. I de kringliggande markerna 
ligger ett av länets allra viktigaste och mest varierade fornlämningsområden. Foto: Jan Norrman. 
 
 
lämningsbestånd och koncentrationen av gravar vid Masslebergs hemvärnsgård är en av de största i 
Bohuslän. Här finns minst en stenåldersboplats och antydningar om betydligt fler. Förutom den 
välkända gånggriften vid Massleberg finns ytterligare två anläggningar av megalitgravskaraktär, 
belägna i miljöns östra del. Längs Masslebergsdalens båda sidor ligger ett 50-tal rösen och 
röseliknande stensättningar grupperade på krön och avsatser. Närmare dalgångens botten finns 
dessutom ett 20-tal lokaler med hällristningar och skålgropar, bl.a. en av Bohusläns förnämsta vid 
Stora Massleberg. De tolv gravfälten inom området har troligen anlagts under olika perioder av 
järnåldern. Inom områdets sydvästra del finns också ett förhållandevis stort inslag av stora högar på 
för Bohuslän karaktäristiska mindre gravfält. Två fornborgar i miljöns nordvästra del är belägna 
invid varandra.  

Även gårdarna i området har gamla anor och Jörlov, Massleberg, Utängen, Liveröd, Kitteröd, 
Mardal, Solberg och Högstad är skriftligt belagda redan på 1300-talet. Bebyggelsen är över lag 
traditionellt belägen vid bergskanter och på impediment.  

Åkermarker dominerar området men vid Skagelid Utängenoch Liveröd ligger ett blandat åker- och 
beteslandskap med lövskog och enbuskar upp mot bergsidorna. Vid Kitterödfinns vackra 
betesmarker i en bäckravin och vid Nedre Högstad finns fint terränganpassade åkrar, starkt 
uppbrutna av bergholmar.  
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Bedömning: K1 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 98 
Koordinater: 654680/124240 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge. Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 440 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, riksintresse för kulturmiljövården (KO 43).  
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. 
Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport 
nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
 
86-06. SKEE OCH FOLKESTAD 
Området är mycket stort och sträcker sig från Folkestad i söder till Skee i norr. Området präglas av 
mycket stora åkermarker och bitvis har landskapet karaktär av slättjordbruk. Området har sitt 
huvudsakliga värde som ett betydande fornlämningsområde med en medeltida kyrka. Huvuddelen 
av miljöns fornlämningar är belägna på inte mindre än tolv gravfält, främst av järnålderskaraktär, 
men här finns också ensamliggande gravar som gånggrifter, domarringar, långrösen och andra 
röseliknande stensättningar. På gravfälten finns enstaka gravar av betydande dimensioner, bl.a. flera 
högar med en diameter överstigande 15 meter samt en ovanligt stor hög på ca 40 meter. Skeeområdet 
är första gången omnämnt ca 1265 i Håkon Håkonssons saga, Vättland ca 1225 i Heimskringla medan 
Folkestad, Grålös och Tjöstad är skriftligt belagda på 1300-talet. På en höjd i områdets nordvästra del 
ligger den stora och rikt utrustade Skee sockenkyrka som byggdes på 1100-talet. Öster om kyrkan 
finns ett välbevarat klocktorn av sten från 1600-talet. Till kyrkomiljön hör en prästgård från 1800-talet 
och en kyrkskola från tidigt 1900-tal. 

I tidig medeltid antas Bohuslän ha varit delat i tre politiska och administrativa enheter där den 
nordligaste utgjordes av Vätte härad med Skeeområdet som centrum. På gården Vättland har det 
funnits en stormanskyrka.  
 
Bedömning: K1 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 87, 090 88, 090 98 
Koordinater: 654300/124060 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 
Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar och andra odlingshinder. Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 650 ha. 
Naturlig fodermark: 3,1 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för kulturmiljövården (KO 45), fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus 
län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport 
nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
86-07. BERGE, SÖLE OCH VALEX  
Landskapet utgörs av ett uppodlat lerdalsbäcken som genombryts av berg och moränhöjder. Miljön 
utgör ett även för bohuslänska förhållanden fornlämningstätt landskapsavsnitt med tonvikt på 
järnålder. Miljön omfattar ett 60-tal gravar, varav huvuddelen ligger samlade vid Lerberg i miljöns 
östra del. Bland dessa märks bl.a. långhögar och ovala högar av i flera fall betydande dimensioner 
samt minst en hög med rest mittsten. I miljöns nordvästra del märks en större hög som är 20 meter i 
diameter, med intilliggande långhög, vilket är en för Bohuslän typisk kombination. Enstaka eller 
mindre grupper av högar tillsammans med stensättningar med stenfyllning i krönlägen i miljöns 
nordvästra del antyder att området har varit bebott ända sedan bronsåldern.  
 
Bedömning: K1 
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Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 78, 090 79, 090 88 
Koordinater: 654140/124370 
Primära bevarandemotiv: Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/ 
naturgeografiska former. Lång agrarhistorisk kontinuitet. Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna.  
Areal: 450 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
86-08. TÅNGEFLO 
Vid Tångeflo ligger ett småskaligt odlingslandskap i anslutning till havet, med ett flertal väl bevarade 
betes- och hagmarker. Landskapet kännetecknas av en mosaik av strandängar, kärrmarker, 
skogspartier, betesmiljöer och hällmarker och inrymmer en mycket stor biologisk variation på ett litet 
område. 
 
Bedömning: N3 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 76, 090 86 
Koordinater: 654000/123420 
Primära bevarandemotiv: Biologiskt mångformigt område.  
Areal: 45 ha. 
Naturlig fodermark: 4,4 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för friluftslivet (FO 1), riksintresse för naturvården (NO 1.4).  
Referenser: • Grudemo, J. 1990: Ängar och hagar i Strömstads kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:1. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. 

 
 
86-09. TJÄRNÖ, LINDHOLMEN 
De norra delarna av Tjärnö och Lindholmen utgörs av ett vackert, bitvis välhävdat och väl bibehållet 
beteslandskap som hyser mycket stora naturvärden knutna till odlingslandskapet. Ett stort antal 
hotade och sällsynta arter knutna till betesmiljön påträffas inom området. Den allra rikaste och mest 
välbevarade betesmarken ligger i de västra delarna av ön Lindholmen. Marken är här mestadels 
skalgruspåverkad och den kalkrika jorden ger upphov till en rik och frodig örtvegetation. Ett stort 
antal arter påträffas i dessa välbetade och skalgrusrika partier. Rariteter som kustarun, dvärglummer, 
harmynta, bohusmarrisp, spåtistel, ängsnycklar och backvial uppträder fläckvis i stor mängd. 

Området hävdas genom fårbete men trots betet pågår en långsam men omfattande förbuskning 
och endast små välhävdade partier med tät och artrik grässvål finns nu kvar. Utmed områdets 
stränder finns olika strandtyper representerade och på steniga stränder märks t.ex. de skyddsvärda 
växterna kustruta, kärrtörel och strandvial. 
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 75, 090 76 
Koordinater: 653890/123070 
Primära bevarandemotiv: Förekomst av ett stort antal hotade arter. Mycket artrik flora. Stort välhävdat 
utmarksområde med välutvecklade gräsmarker.  
Areal: 80 ha. 
Naturlig fodermark: 48 ha. 
Planer och förordnanden: Landskapsskydd enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet 
(FO 1), riksintresse för naturvården (NO 1.4).  
Referenser: • Grudemo, J. 1990: Ängar och hagar i Strömstads kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:1. Göteborg. • Andersson, L. & Arvidsson, L. 1978: Tjärnöarkipelagen, del II. Vegetation. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1978:5. • Bonde, L. 1975: Anteckningar från naturstudier inom Tjärnö-
arkipelagen. Strömstads kommun. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. 
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86-10. SYDKOSTER 
Kosterskärgården med Sydkoster och Nordkoster som huvudöar utgör ett av länets allra mest 
välkända skärgårdspartier. På Sydkoster finns utöver ett vackert landskap även väl bevarad äldre 
bebyggelse och ett odlingslandskap där bebyggelse och strukturer huvudsakligen härstammar från 
1800-talet och det tidiga 1900-talet. Sydkoster ger ett mindre kargt intryck än Nordkoster genom sin 
lummiga lövskogsvegetation i sprickdalarna. På ön har tidigare bedrivits jordbruk men idag 
förekommer endast viss fårskötsel. De flerstädes förekommande, öppna och ängsartade markerna på 
skaljordsunderlag hyser en ibland rik flora med för länet sällsynta arter som orkidéerna sankt Pers 
nycklar, brudsporre, kärrknipprot, ängsnycklar och nästrot. Här växer även fjällkåpa och fjällgröe. 
Öns kanske största raritet är bohuslinden som här har en av sina ytterst fåtaliga växtplatser i landet. 

Öns äldre bebyggelsehistoria är knuten till de gårdar som låg samlade på de inre delarna av 
Sydkoster. Brevik Kileoch Kyrkosundär skriftligt belagda på 1300-talet, Långegärde1544. Under 1800-
talet, i samband med skiftena, det expanderande fisket och fraktfarten delades marken upp och 
bebyggelse växte upp på nya platser. Fortfarande dominerade jordbruket. Odlingsmark, betesmark 
och hagar brukades intensivt, och runt sundet växte successivt magasin, lador och bostadshus upp. 

Under 1900-talet har jordbruket minskat starkt. Odlingsmarken har lagts i träda och ibland 
styckats upp för bostadsändamål. De äldsta spåren av kulturpåverkan, nämligen de öppna 
betesmarkerna, finns emellertid kvar i relativt stor omfattning. De vackraste betesmarkerna på 
Sydkoster ligger på öns södra del vid Brevik och Prästudden. Här finns en rik och hävdberoende flora 
och bland karaktärsarterna kan nämnas kustarun, dvärgarun, rödsäv, blåsklöver och den hotade 
arten bohusranunkel. Igenväxningen av Kosteröarnas kulturlandskap har medfört ökade krav på att 
åter få igång en meningsfull skötsel med produktiv inriktning för att kulturmarkerna skall kunna 
hållas öppna. 
 
Bedömning: N1/K1 
 

Topografiskt kartblad: 9A NV, 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 74, 090 75, 090 84, 090 85 
Koordinater: 653840/122480 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. Förekomst av ett stort antal hotade arter. 
Areal: 530 ha. 
Naturlig fodermark: 42 ha. 
Naturreservat: 500 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för kulturmiljövården 
(KO 73), riksintresse för friluftslivet (FO 1), riksintresse för naturvården (NO 1.2).  
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: Naturinventering över Kosteröarna. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län. Göteborg. • Grudemo, J. 1990: Ängar och hagar i Strömstads kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1991:1. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg.  

 
 
86-11. NORDKOSTER 
Nordkoster kännetecknas av ett kargt ljungheds- och hällmarkslandskap genomskuret av trånga 
raviner och dalsänkor. De norra delarna av Nordkoster utgör ett av länets finaste och bäst bevarade 
exempel på utmarksbeten med mycket lång kontinuitet i hävden. Ett stort antal hotade och sällsynta 
arter knutna till betesmiljön påträffas här. De allra vackraste och artrikaste partierna är området kring 
Valnäsbukten Saltholmen och området mellan Duvnäsbukten och Hanebukten. Här finns kärrmarker, 
ljunghedspartier och strandängar i en omväxlande mosaik. På strandängarna i öster påträffas också 
sandgräshedar som är ett mycket sällsynt växtsamhälle i Bohuslän. Ett flertal mindre allmänna arter 
är knutna till Nordkosters speciella betespräglade landskap, som t.ex. martorn fältmalört, 
sandtimotej, krissla och slåtterblomma. Här och var påträffas den sällsynta bohusranunkeln och i ett 
rikkärr noteras bl.a. myggblomster, myskbrodd och dvärglummer. Bland strandväxterna kan man 
också finna en rad exklusiva arter som strandmalört, strandvallmo, ostronört, strandvial och kustruta. 
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Bedömning: N1 
 
 
Kostersundet, en av bohusskärgårdens allra mest välkända passager, skiljer Nord- och Sydkoster åt. 
Foto: Jan Norrman. 
 
 

Topografiskt kartblad: 9A NV 
Ekonomiskt kartblad: 090 84 
Koordinater: 654130/122330 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Område av märklig eller 
säregen beskaffenhet. Stor betydelse för friluftsliv och turism. Förekomst av hotade arter. Mycket artrik flora.  
Areal: 170 ha. 
Naturlig fodermark: 156 ha. 
Naturreservat: 170 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, riksintresse för naturvården (NO 1.2), riksintresse för 
friluftslivet (FO 1).  
Referenser: • Grudemo, J. 1990: Ängar och hagar i Strömstads kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:1. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: Naturinventering över Kosteröarna. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i 
Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
86-12. ÖSTRA RÅSSÖ 
På den östra delen av Råssö i Strömstads kommuns södra skärgård ligger ett kulturlandskap med 
fiske- och jordbruksbebyggelse. Området som omfattar Råssö, Långö, Styrsholmen och Rundö är en 
särpräglad inre skärgårdsmiljö med sammansatta värden. Råssö och Långö är skriftligt 
dokumenterade redan 1391 och Rundö 1581. Byn på Råssö har karaktären av en radby med 
välbevarad bebyggelse från främst 1800-talet. Bebyggelsen har mycket tidstypiska fasader och många 
regionala drag finns bevarade. Även på Rundö finns äldre bebyggelse. Vid stranden ligger äldre 
magasin och sjöbodar av vilka några härstammar från 1700-talet. Otaliga tinor och kassar finns från 
det omfattande hummerfiske som här bedrivits under flera århundraden. De friliggande magasinen 
utmed sundet är mycket karaktäristiska. Vid Råssöhamn har en klunga av bebyggelse vuxit fram 
under 1800-talets senare del. Såväl bodar, magasin som bostadshus är välbevarade.  
 
Bedömning: N3/K1 

 
Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 66, 090 67, 090 76 
Koordinater: 653450/123380 
Primära bevarandemotiv: Biologiskt mångformigt område. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad 
äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 280 ha. 
Naturlig fodermark: 11 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis landskapsskydd enligt 19 §, NVL, riksintresse för friluftslivet (FO 1), riksintresse för 
naturvården (NO 1.4), riksintresse för kulturmiljövården (KO 44). 
Referenser: • Grudemo, J. 1990: Ängar och hagar i Strömstads kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1991:1. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Andersson, L. & Arvidsson, L. 1978: Tjärnöarkipelagen, del II. Vegetation. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1978:5. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bonde, L. 1975: Anteckningar från 
naturstudier inom Tjärnö-arkipelagen. Strömstads kommun. 

 
 
86-13. NÖDDÖKILEN OCH ORREVIKSKILEN 
Området utgörs av ett stort åkerdominerat landskap där två markerade havsvikar ger karaktär och 
variation åt landskapet. Strandängarna är mestadels ohävdade och täcks av vidsträckta vassar, men 
den norra delen av Nöddökilen betas av nötkreatur och är tämligen välhävdad. I vattenstranden 
växer bl.a. den ovanliga dvärgsäven. Havsstrandängarna har mycket stor betydelse för fågellivet i 
området och ger tillsammans med de omgivande kulturmarkerna variationsrikedom åt området. 
Under flyttningstider påträffas arter som gräsand, kricka, bläsand, småskrake, storskrake, gravand, 
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knipa, knölsvan, sångsvan, sothöna, större strandpipare, rödbena gluttsnäppa, brushane och häger. 
Förutom de stora ornitologiska värdena har området också betydande landskapliga skönhetsvärden.  

I söder ligger Orrevikskilen som är av liknande karaktär som Nöddökilen med mycket grunda 
lerbottnar omgivna av låglänta saltängar. Områdets stora betydelse för fågellivet är dokumenterad 
men Orrevikskilen har även botaniska kvaliteter. På de omgivande strandängarna har påträffats 
rariteter som saltmålla och norskstarr. 
 
Bedömning: N2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 67, 090 76, 090 77 
Koordinater: 653570/123640 
Primära bevarandemotiv: Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet.  
Areal: 270 ha. 
Naturlig fodermark: 9,3 ha. 
Naturreservat: 80 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för 
länet, riksintresse för naturvården, riksintresse för friluftslivet. 
Referenser: • Andersson, L. & Arvidsson, L. 1978: Tjärnöarkipelagen, del II. Vegetation. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län 1978:5. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och 
mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. Göteborg. 

 
 
86-14. TREJE 
Treje är en fornlämningsmiljö vid ett ler- och moränbäcken, väl avgränsat av höga bergsområden. 
Miljön illustrerar ett kontinuerligt kulturlandskapsutnyttjande under hela järnåldern och är ett gott 
exempel på hur järnålderns yngre gravfält anknyter till en bebyggelseenhet som fortlevt under 
historisk tid. Treje är skriftligt dokumenterad 1391. Inom området finns fyra gravfält varav ett par av 
betydande storlek samt ett mindre antal ensamliggande gravar.  
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 78 
Koordinater: 653710/124250 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  
Areal: 80 ha. 
Naturlig fodermark: 0,8 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
86-15. BUSKERÖD 
Här ligger en fornlämningsmiljö i en liten dalsänka som genomkorsas av en mindre å. Miljön består 
av ett tämligen begränsat antal fornlämningar med en varierad sammansättning. En dös med 
intilliggande hög utgör en märklig kombination med få paralleller i Bohuslän. Förutom ett mindre 
antal röseliknande stensättningar finns dessutom i miljöns sydvästra del ett större röse omedelbart 
invid ett långröse med en delvis välbevarad s.k. kallmur. På en mindre avsats mellan bergkrönet och 
dalen ligger dessutom ett mindre gravfält med domarringar. Det senare är av en typ som är mycket 
sparsamt representerad i fornlämningsmaterialet som helhet. Inom området finns dessutom ett 
gravfält av järnålderskaraktär. Gårdarna Varp och Kampetorp är skriftligt belagda redan på 1300-
talet.  
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 77, 090 78 
Koordinater: 653740/124040 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  
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Areal: 45 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
86-16. BJÖRKE 
Detta landskap är ett uppodlat, åkerdominerat lerbäcken med omgivande berg och moränhöjder. 
Miljön övergår i söder i ett större bergsområde. Området har lång jordbrukshistorisk kontinuitet och 
har troligen utnyttjats som jordbruksområde från bronsålder till nutid. Byn Björkesom ligger inom 
området är skriftligt dokumenterad på tidigt 1200-tal.  

Inslaget av gravar av de annars sparsamt representerade kategorierna domarringar och resta stenar 
är mycket framträdande. Inom det angivna området finns ett stort antal fornlämningar av varierande 
typ, vilka sannolikt representerar ett mycket långt bebyggelsehistoriskt skede. Däribland återfinns 
främst i de högre partierna ca 10 rösen, varav ett långröse och ett 30-tal röseliknande stensättningar, 
vilka i något fall är samlade till mindre gravfält. I anslutning till dessa, men i regel i något lägre 
moränsänkor eller avsatser mellan bergkrönen, ligger dessutom ett 40-tal resta stenar och ca 15 
domarringar vilka troligen härrör från ett tidigt skede av järnåldern. Framför allt märks ett gravfält i 
miljöns västligaste del, vilket med sina nio domarringar torde utgöra ett av de bästa exemplen på 
denna kategori i hela länet. De övriga gravfälten är av höggravfältskaraktär och har troligen använts 
fram till forntidens slutskede. På lågproduktiv mark i lerslätten finns ett flertal hällristningar. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 68, 090 78 
Koordinater: 653530/124150 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge. Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 140 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
86-17. GILLTORP 
Gilltorp är ett varierat och småskaligt odlingslandskap i övergången mellan jordbruksslätt och 
skogsbygd. Området ligger utmed Vättlandsån i en smal dalgång omgiven av höga bergspartier. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 78 
Koordinater: 653900/124140 
Primära bevarandemotiv: Varierat och småskaligt odlingslandskap. 
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 

 
 
86-18. HÄMMEN 
Byn Hämmen ligger i ett ler- och moränbäcken avgränsat av större bergområden. Hämmen är 
skriftligt dokumenterad 1544, men bör, med utgångspunkt från sitt topografiska läge och det 
arkeologiska materialet vara avsevärt äldre. Två gravfält och en ensamliggande hög ligger i 
omedelbar anslutning till byläget, som torde varit oförändrat under hela den historiska tiden. Det 
förhållandevis stora antalet gravar, 35 st., bland vilka bl.a. ingår högar av betydande storlek, talar för 
att området varit bebyggt under en stor del av järnåldern. 
 
Bedömning: K2 
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Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 78 
Koordinater: 653580/124370 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 30 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
86-19. RÄMNE 
Området består av ett starkt kuperat ler- och moränbäcken med åker- och betesmarker, omgivet av 
höga och branta bergsmassiv. Bebyggelsen utgörs av ensamgårdar i utpräglade höjdlägen. 
Landskapet är mycket vackert och hyser en tilltalande variationsrikedom. Jordbruken kännetecknas 
av småskalighet och biotoprikedomen är påfallande. Området sträcker sig in i Tanums kommun. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 68, 090 69 
Koordinater: 653310/124490 
Primära bevarandemotiv: Ett för nordöstra Bohuslän mycket karaktäristiskt, kraftfullt utbildat ravinsystem.  
Areal: 100 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 

 
 
TANUMS KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Tanums kommun 
 
 
35-01. SÖGÅRD 
Vid Norra Bullaresjöns östra strand ligger ett litet men mycket tilltalande och variationsrikt 
odlingslandskap med inslag av lövdungar, strandängar, lövkullar och äldre, väl bevarad bebyggelse. 
Utmed det branta vattendraget i området växer gamla hålaspar och sälgar och i vattendraget finns 
strömstare. 

Området hyser rikligt med fornlämningar och andra kulturspår som rösen, stensättningar, 
odlingsrösen, kolbottnar, torpgrunder och kvarnlämningar.  
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9B NV 
Ekonomiskt kartblad: 091 61 
Koordinater: 653230/125600 
Primära bevarandemotiv: Biologiskt mångformigt område. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad 
äldre jordbruksbebyggelse. Rikligt med naturliga fodermarker.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 11 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för friluftslivet (FO 16), riksintresse för naturvården (NO 3), kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. 
Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 
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35-02. HOVSÄTER, ÖSTERÖD, VÄSTERÖD OCH SKRAMMESTAD 
Landskapet är starkt kuperat med omfattande men igenväxande betesmarker. Jordbruksbebyggelsen 
som ligger högt uppe på de branta kullarna är samlad och har en tydlig bykaraktär. På Västeröd 
ligger fem gårdar högt uppe på bykullen. Manhusen är genomgående stora och uppförda på 1800-
talet. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9B NV 
Ekonomiskt kartblad: 091 50, 091 60 
Koordinater: 652930/125360 
Primära bevarandemotiv: Välbevarad klungby av oskiftad karaktär. För den naturgeografiska regionen typisk och väl 
bevarad äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 280 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 16), riksintresse för naturvården 
(NO 3), kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. 
Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-03. FLÖTEMARKSÖN 
Flötemarksön ligger i Kornsjöarnas och Kynneälvs vattensystem och rymmer ett av Bohusläns få 
exempel på torpområde i fjällbygd. Det omgivande landskapet är ett utmarksområde, rikt på 
vattendrag och djup barrskog. De tre torpen vid Flötemarksön med omgivande rester av odlad mark 
är mycket goda exempel på de senaste seklernas torpupptagande i de mest avlägsna 
utmarksområdena. Bebyggelsen är mycket välbevarad. Runt om bebyggelsen är delar av den en gång 
odlade marken fortfarande öppen och här finns till och med inslag av mindre slåtterängar med rik 
och välbevarad flora. Bebyggelsen utgörs av fyra bostadshus av skiftande ålder, samtliga dock med 
faluröd träpanel och vita snickerier. Till två av torpen hör ladugårdar. Med stor sannolikhet är dessa 
torp ursprungligen byggda på de omgivande gårdarnas utmarker under 1700- och 1800-talen. De 
omgivande gårdarna är i sin tur troligen etablerade under den medeltida kolonisationen av markerna 
här.  
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9B NV 
Ekonomiskt kartblad: 091 52 
Koordinater: 652820/126260 
Primära bevarandemotiv: Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 25 ha. 
Naturlig fodermark: 2,3 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 4), riksintresse för friluftslivet 
(FO 6), riksintresse för kulturmiljövården (KO 49), kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för 
Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 
• Kynnefjäll. Planering för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård. Slutrapport från Kynnefjällskommittén 1990-
06-11. • Olson, K. 1988: Kynnefjäll. Bohusläns årsbok 1988. Bohusläns Hembygdsförbund och Bohusläns museum. 
Uddevalla. 

 
 
35-04. NAVERSTAD 
Området kring Naverstad utgör häradets i särklass största fornlämningskoncentration, som på 
karaktäristiskt vis är belägen i anslutning till dess administrativa centrum. På höjdsträckningen norr 
om Naverstads 1100-talskyrka ligger ett större fornlämningskomplex bestående av fyra gravfält med 
tillsammans ett 70-tal fornlämningar. I ett av gravfälten ligger häradets största hög, Kungshögen, och 
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flera av de övriga fornlämningarna inom området har betydande dimensioner. Bl.a. ingår långhögar 
med en längd av upp till 19 m. Längst i öster ligger en av de mycket få kända fångstgroparna inom 
kommunen. I områdets södra del ligger ett mindre gravfält och i höjdområdet längst i väster finns 
ännu ett tämligen stort gravfält bestående av 16 fornlämningar, varav några högar har s.k. 
kantrännor. Fornlämningsbilden 
 
 
Naverstads medeltida kyrka är uppförd bredvid de gamla asabekännarnas begravningsområde. Foto: 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 
 
antyder tillsammans med ortsnamnen en kontinuerlig bosättning från tidig järnålder fram till 
historisk tid. 

Det kuperade landskapet kring Naverstad domineras av igenväxande betes- och hagmarker samt 
åkrar. Gravfältet vid kyrkan hävdas med slåtter.  
 
Bedömning: K1 
 

Topografiskt kartblad: 9B SV, 9B NV 
Ekonomiskt kartblad: 091 40, 091 50 
Koordinater: 652430/125410 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Tidigt 
sockencentrum av stor betydelse för jordbrukshistorien. Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 170 ha. 
Naturlig fodermark: 3,2 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 16), riksintresse för 
kulturmiljövården (KO 57), riksintresse för naturvården (NO 3), fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram 
för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 
• Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds 
skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-05. LUR 
Vid Lur ligger ett större och åkerdominerat landskap kring en fornlämningsmiljö i nära anslutning till 
ett gammalt sockencentrum. Fornlämningarna ansluter väl till den nuvarande bebyggelsen kring 
kyrkbacken, vilket möjligen kan tala för att området varit bebott under hela järnåldern. I den 
småbrutna terrängen omkring Lurs kyrka ligger en stor koncentration av fornlämningar, vilken utgör 
den mest framträdande inom socknen. Längs bäcken, samt insprängda bland bebyggelsen på de 
mindre moränhöjderna i miljöns centrala delar, ligger ett drygt tiotal fornlämningslokaler, varav fyra 
gravfält. Vid Hogen och Backa finns fina hagmarker med blandskogsdungar och inslag av enbuskar, 
men för övrigt dominerar åkrar och betesvallar.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 58, 090 68 
Koordinater: 653030/124140 
Primära bevarandemotiv: Tidigt sockencentrum av stor betydelse för jordbrukshistorien. Rikt fornlämningsbestånd i 
anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 70 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus 
län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram för 
Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 
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35-06. TORBAL, TORIM OCH GISSLERÖD 
Området med de välklingande och ålderdomliga gårdsnamnen Torbal, Torim och Gissleröd ligger 
ca 8 kilometer norr om Tanumshede och utgörs av en jordbruksbygd med utpräglade ensamgårdar. 
Gårdarna omges av ett småbrutet åker- och beteslandskap och här finns också välbevarad 1800-
talsbebyggelse. Ett flertal dämmen och kvarnruiner finns kvar längs bäcken.  
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 58 
Koordinater: 652790/124310 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 90 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums 
kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-07. EK 
Ek är en jordbruksfastighet med kombinationsnäringar och en typisk representant för gårdar på 
gränsen mellan skogsbygden och slätten, där man kombinerat skogsbruk och stenhuggeri med 
åkerbruk och stor boskapshållning. Stora betesvallar, stora och små åkerstycken, glest trädbevuxna 
mindre hagmarker samt stenbrott ger karaktär åt landskapet kring Ek. Bebyggelsen är typisk för det 
inre av Bohuslän med äldre, enkelt formade dubbelhus och många faluröda ekonomibyggnader. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 58 
Koordinater: 652600/124160 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 80 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums 
kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-08. GUSGÅRD, SÖGÅRD 
Området utgörs av ett kulturlandskap i anslutning till en större fornlämningsmiljö där sambandet 
mellan fornlämningarna och den nuvarande bebyggelsen kan tala för en jordbrukshistorisk 
kontinuitet från järnålder in i historisk tid. Dalgången, som domineras av åker- och betesmarker, är 
väl avgränsad i terrängen. Området innehåller ett 50-tal fornlämningar, vilka är samlade i tre olika 
gravfält. Gravarna på de tre gravfälten är högar eller högliknande stensättningar. Tre av högarna 
betecknas dock som långhögar, då de har en avlång och inte rund form. Alla tre gravfälten har 
järnålderskaraktär. På en brant bergklack i sydvästra delen av dalen finns en fornborg, kallad 
Huseberget. Av de gamla befästningsanordningarna finns idag fyra vallar kvar.  
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 57 
Koordinater: 652740/123940 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Lång 
agrarhistorisk kontinuitet. Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar och andra odlingshinder.  
Areal: 60 ha. 
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Naturlig fodermark: 0 ha. 
Naturreservat: 20 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. 
Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-09. KRAGENÄS OCH GALTÖ LERA 
Galtö lera ligger innanför de stora öarna Resö och Galtö och utgör sydligaste delen av ett större 
sammanhängande grundvattenområde med största utbredning innanför Tjärnöarkipelagen i 
Strömstads kommun. Området är rast- och övervintringsplats för sjöfågel och vadare och utgör en 
viktig länk i en kedja av områden med likartad karaktär längs västkusten. Viken kantas flerstädes av 
sanka strandängar. Kragenäs gård, belägen innanför Galtö lera, är en mycket gammal jordbruksgård 
vars anor som storgård sträcker sig ända ner i norsktiden. Storgården har präglat både bebyggelse 
och kringliggande kulturlandskap och här finns omfattande betesmarker som ekdungar med mycket 
grova träd och vidsträckta betade strandängar. Området är svagt hävdat men imponerande vackert 
och har stor variationsrikedom. 
 
Bedömning: N2/K2 

 
Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 57, 090 67 
Koordinater: 652930/123680 
Primära bevarandemotiv: Lövskogsrikt odlingslandskap. Mycket biotoprikt odlingslandskap. Betade strandängar 
med stor betydelse för fågellivet.  
Areal: 50 ha. 
Naturlig fodermark: 28 ha. 
Naturreservat: 50 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 1.4), 
riksintresse för friluftslivet (FO 1), kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & 
Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-10. ÖSTRA RESÖ 
På den östra delen av Resö ligger ett varierat och mycket innehållsrikt odlingslandskap med ett stort 
inslag av naturliga betesmarker och vackra hagmarker. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 56, 090 66 
Koordinater: 652970/123370 
Primära bevarandemotiv: Biologiskt mångformigt område. Småskaligt odlingslandskap. 
Areal: 40 ha. 
Naturlig fodermark: 7,7 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis landskapsskydd enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för 
naturvården (NO 1.4), riksintresse för friluftslivet (FO 1).  
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 
Miljövårdsenheten 1989:6. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Göteborg. 

 
 
35-11. TROSSÖ, KALVÖ OCH LINDÖ 
Ökedjan Trossö–Kalvö–Lindö ligger norr om Havstenssund och utgör en fortsättning på 
Havstenssundshalvön. De tre öarna har på grund av landhöjningen förenats med varandra genom 
smala landtungor. Strandlinjen kring öarna är starkt bruten av talrika uddar och vikar. De inre 
delarna domineras av hällmarker och lösa avlagringar. På de västra, exponerade partierna består 
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dessa av mäktiga block- och klapperfält. Det starkt kulturpåverkade och mestadels betespräglade 
landskapet på Kalvö, Trossö och Lindö är det kanske bästa exemplet i länet på jordbruk med väl 
bevarad helhet, där utmarker, hagar och slåtterängsmiljöer i kombination med väl bevarad 
bebyggelse omväxlar med varandra. Hällmarkslandskapet betas till stora delar och här kan man få en 
uppfattning om hur skärgårdens jordbruksmiljöer såg ut för länge sedan. Vegetationen är ofta artrik 
på grund av långvarigt bete, slåtter och genom ett högt kalkinnehåll i de lösa avlagringarna. På 
sandstränder kännetecknas vegetationen av saltarv, marviol, sodaört, strandkvickrot, sandstarr och 
strandråg. Här och var påträffas även sandrör och martorn. Välutvecklade strandängar med vacker 
och karaktäristisk zonering finns på många ställen kring de skyddade vikarna på östsidan. Öarnas 
fastmarker, särskilt på Kalvö, upptas av vackert utvecklade gräsmarker där örtrika torrängar och 
kråkrishedar på sand- och grusrikt underlag dominerar. Ett ängshavrerikt växtsamhälle med arter 
som backstarr, brudbröd, gullviva, vårfingerört, backsmultron, kustruta, rödklint och 
backsmörblomma ger karaktär åt delar av Kalvöns vegetation. På kalkfuktängar påträffas 
dvärglummer och ett flertal kalkgynnade starrarter. 

Bebyggelsen på Kalvö och Lindö är fortfarande samlad i täta bykärnor med bostadshus och 
ladugårdar, medan sjöbodar och magasin kantar hamnarna. Såväl bostadshus som 
ekonomibyggnader av olika slag är mycket väl bevarade. Beroende på hur utsatta öns olika delar är 
för väder och vind varierar både vegetationen och bebyggelsehistorien. På Trossö som ligger i lä 
bakom Kalvö är vegetationen frodig och snårskog breder ut sig. Bebyggelsen består här 
huvudsakligen av fritidshus, men några enstaka äldre bosättningar kan spåras. Kalvö och Lindö är 
helt exponerade mot väster. Den en gång odlade jorden ligger i läigare läge på östsidorna. 
 
 
På Kalvö finns två labyrinter, s.k. trojaborgar. Deras ålder är okänd, men uppgifter från 1800-talet 
berättar att de då användes för magiska syften. Foto: Thomas Carlén. 
 
 

Bebyggelsen på Kalvö och Lindö kan spåras tillbaka till 1600-talet, då det fanns enstaka 
strandsittare på öarna. På Lindö fanns under samma sekel en betydande fraktseglartradition medan 
Kalvö var bosättning för fiskarbönder. De båda byarna karaktäriseras än idag av tätt sammanträngda 
hus och ladugårdar. 

På Lindö ligger ladugårdarna nästan i strandkanten. I och med 1800-talets ökade lönsamhet inom 
fisket växte Kalvö by och under vårt sekels första hälft blev fiskeflottan här betydande och flera nya 
bostadshus byggdes nordväst om den gamla byn. Några enstaka rösen och stensättningar är spår från 
förhistoriska besök, och tomtningar skvallrar om tillfälliga bosättningar eller övernattningar.  
 
Bedömning: N1/K1 
 

Topografiskt kartblad: 9A SO, 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 46, 090 55, 090 56 
Koordinater: 652620/123060 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Stort 
välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Rikt inslag av slåtterängar. Musealt odlingslandskap med 
traditionella brukningsformer. Förekomst av hotade arter. 
Areal: 320 ha. 
Naturlig fodermark: 130 ha. 
Naturreservat: 320 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 1.5), 
riksintresse för friluftslivet (FO 1), riksintresse för kulturmiljövården (KO 72), kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Gustafsson, L. & Frizell, B. 1975/77: Skötselplan för Trossö-Kalvö-Lindö 
naturreservat. Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för 
Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-12. TANUMSKILEN OCH MJÖLKERÖD 
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Tanumskilen är en djupt inträngande havsvik några kilometer norr om Sannäs. De norra och östra 
strandpartierna består av sanka, betade strandängar, medan en brant lövskogsbevuxen bergsluttning 
gränsar till området i söder. Bäst utvecklade är strandängarna i öster. Här växer bl.a. den relativt 
sällsynta saltmållan. I Tanumskilen ligger en av länets allra vackraste och bäst bevarade 
strandängsmiljöer. De välbetade stränderna hyser ett rikt och varierat fågelliv där den rika 
undervattensvegetationen i kilen med bandtång och natingarter skapar gynnsamma 
näringsförhållanden.  

Inom området ligger också en storgård, Mjölkeröd. Gården har gamla anor, och det omgivande 
landskapet har tydlig högreståndskaraktär med en pampig, lång och rak uppfart till gårdens manhus 
som är murat av tegel i två fulla våningar. På ömse sidor om vägen ligger stora åkerytor. I en 
östsluttning intill Mjölkeröds herrgård ligger en efter bohuslänska förhållanden anmärkningsvärd 
ekdunge. Här växer ett 20-tal åldriga ekar med imponerande dimensioner. De grövsta av ekarna 
överstiger fyra meter i omkrets. I ekdungen finns ett järnåldersgravfält. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A SO, 9A NO 
Ekonomiskt kartblad: 090 47, 090 57 
Koordinater: 652430/123660 
Primära bevarandemotiv: Välbevarat herrgårdslandskap. Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet. Rikt 
fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  
Areal: 100 ha. 
Naturlig fodermark: 23 ha. 
Naturreservat: 40 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 1.5), 
riksintresse för friluftslivet (FO 1), fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus 
län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse 
för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och 
Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram 
för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 
1984. 

 
 
35-13. ARENDAL, HÅKEBY 
Området kring Arendal och Håkeby är framförallt en rik fornlämningsmiljö. Fornlämningarna utgörs 
framförallt av bronsåldersrösen med karaktäristisk gles spridningsbild, hällristningar och några 
mindre gravfält. Inslaget av yngre fornlämningstyper är mindre framträdande och 
bebyggelsekontinuiteten därmed osäker. Rösena ligger i typiska krönlägen, och hällristningarna är 
samlade i stråk i områdets centrala delar som utgör ett relativt småbrutet odlingsområde. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 47, 090 48 
Koordinater: 652280/123840 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Småskaligt 
odlingslandskap.  
Areal: 330 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. 
Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-14. TJURPANNAN, LÅNGEBY, FÅRABY OCH HAVSTENSSUND 
I det öppna exponerade och vindpinade landskapet kring Havstenssund, Fåraby och Långeby ligger 
ett utpräglat kustlandskap med ett synnerligen rikt inslag av opåverkade naturbetesmarker med 
bitvis mycket vacker och opåverkad flora. Längre norrut närmare Havstenssund finns ett flertal 
strandängsmiljöer och strax söder om Havstenssunds kyrka vid Fåraby ligger områdets kanske bäst 
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bevarade hagmarker med en mycket rik flora. Här förekommer bl.a. den starkt hävdgynnade arten 
hårstarr på en av sina få lokaler i länet. 
 
 
Ett av länets allra rikaste floraområden ligger söder om Havstenssund. Här finns ett stort antal 
hotade arter, vackra utmarksbeten, strandängar och genuina gårdsmiljöer. 
Foto: Jan Norrman. 
 
 

I områdets centrala delar ligger gården Ulseröd. Gården är placerad i ett traditionellt läge utmed 
bergskanten mellan jordbruksmark och höga berg med hällmarker. Den utgör ett gott exempel på 
småbruten odlingsbygd i ett av bergkullar starkt uppbrutet landskap. En gammal körväg löper över 
hällmarkerna upp till Ulseröds väderkvarn.  

I den sydvästra delen av området ligger Tjurpannan som är ett av Bohusläns mest exponerade 
fastlandspartier. De inre delarna av området domineras av hedmarker. Ljunghedar är vanligast men 
även kråkrished och klockljunghed påträffas i området. Storemyr och Krabbemyrarna utgör ett par 
näringsfattiga vattensamlingar, som i det närmaste är igenvuxna. På skaljordsrikt underlag påträffas 
en rikare kärrvegetation med bl.a. den sällsynta dvärglummern, tätört, vildlin samt ängsstarr. 
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 36, 090 46 
Koordinater: 652170/123330 
Primära bevarandemotiv: Riklig förekomst av hagmarker med rik och hävdgynnad flora. Stort välhävdat 
utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. Småskaligt 
odlingslandskap.  
Areal: 640 ha. 
Naturlig fodermark: 87 ha. 
Naturreservat: 280 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, delvis landskapsskydd enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för 
länet, riksintresse för naturvården (NO 1.5), riksintresse för friluftslivet (FO 1), kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Göteborg. • Olsson, G. 1975: Sannäsfjorden och omgivande områden i Tanums kommun – en 
naturinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums 
kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Gillner, V. 1975: 
Naturreservatet Tjurepannan. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Kulturminnesvårdsprogram för Tanums 
kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-15. SANNÄSFJORDEN 
Kring Skärboälven ligger mycket typiska, välhävdade och innehållsrika strandängar som vittnar om 
mycket lång kontinuerlig beteshävd. Tillsammans med det omgivande jordbrukslandskapet bildar 
strandängarna en rik och varierad odlingsmiljö. De öppna ängsartade markerna norr och öster om 
Klevaberget utgörs av betesmarker och strandängar. De nedre partierna är karaktäristiska saltängar 
med typisk vegetation. Till de exklusiva arterna på dessa ängar hör saltmållan samt högre upp 
strandstarr och saltstarr. De vidsträckta, grunda vattenområdena gör Sannäsfjordens inre delar till en 
av Bohusläns mest värdefulla rast- och uppehållsplatser för vadare och sjöfågel. Bl.a. vistas här stora 
hägerflockar. Bland andra observerade arter kan nämnas knipa, gräsand, kricka, bergand, stjärtand, 
alfågel, svärta, sjöorre och den sällsynta salskraken. De grunda näringsrika bottnarna och 
Skärboälven har stor betydelse för fiskreproduktionen i området. 

Kring dalgången finns vackra lundmiljöer. Det gynnsamma lokalklimatet och den kalkrika 
jordmånen är de viktigaste förutsättningarna för områdets rika lundflora. 
 
Bedömning: N1 
 

Topografiskt kartblad: 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 37, 090 47 
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Koordinater: 651960/123700 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. 
Biologiskt mångformigt område. Mycket biotoprikt odlingslandskap.  
Areal: 70 ha. 
Naturlig fodermark: 16 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för 
naturvården (NO 1.5), riksintresse för friluftslivet (FO 1).  
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. Olsson, G. 1975: Sannäsfjorden och omgivande områden i Tanums kommun – 
en naturinventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 

 
 
35-16. GREBY 
Greby gravfält är ett av länets allra märkligaste. Gravarna utgörs av runda högar med eller utan 
toppsten, långhögar och enstaka resta stenar. Vad som ger gravfältet dess märkliga utseende är 
framför allt de resta stenarna, upp till 4,5 meters höjd, ofta placerade på högens topp. Här finns även 
en grupp av fem tätt placerade hällar, vars betydelse inte är känd. Elva av gravarna har undersökts 
och daterats till tiden 0-400 e.Kr. Nedanför gravfältet ligger öppna, odlade marker. Gravfältet vårdas 
nu med slåtter, men avses att betas i framtiden.  
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 37 
Koordinater: 651750/123670 
Primära bevarandemotiv: Stort och historiskt värdefullt fornlämningsområde i öppet och exponerat läge.  
Areal: 55 ha. 
Naturlig fodermark: 2,4 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för kulturmiljövården (KO 50), fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram 
för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 
• Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds 
skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-17. OPPEN, FOSSUM 
Oppen och Fossum är mycket rika fornlämningsmiljöer i en vidsträckt jordbruksbygd norr om 
Tanumsslätten. Området uppvisar en för trakten typisk samling av fornlämningar med ovanligt 
högklassiga inslag som t.ex. Fossumristningen vilken har stort värde såväl nationellt som 
internationellt. Dessutom finns här ett storröse och en av länets största långhögar. Miljön illustrerar 
en för länet typisk gradvis bebyggelseutveckling från bronsåldern till nutid. Området är kuperat, 
bitvis variationsrikt och småskaligt med inslag av enstaka betesmarker i  
 
 
Greby gravfält är ett av länets allra märkligaste. Gravarna utgörs av runda högar med eller utan 
toppsten, långhögar och enstaka resta stenar. Foto: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 
 
ett i övrigt åkerdominerat landskap. Gramseälven som skär genom landskapet kantas av träd och 
buskar. Genom området går en äldre, slingrande grusväg. Området kring Fossumristningen hävdas 
med slåtter. 

Oppen och Fossum ingår i ett större område som sedan 1994 finns upptaget på FN:s lista över 
internationellt skyddsvärda kulturmiljöer. 
 
Bedömning: K1 
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Topografiskt kartblad: 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 38, 090 48 
Koordinater: 651960/124370 
Primära bevarandemotiv: Fornlämningsmiljö av internationell betydelse. Lång agrarhistorisk kontinuitet. För den 
naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Mycket tilltalande landskapsbild som är 
beroende av fortsatt odling.  
Areal: 330 ha. 
Naturlig fodermark: 1,1 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsområde upptaget på UNESCO:s World Heritage List, riksintresse för 
kulturmiljövården (KO 54), fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus 
län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport 
nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram för Tanums 
kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-18. TANUMSSLÄTTEN, KALLEBY OCH RYK 
Tanumsslätten är en åkerdominerad och mycket vidsträckt odlingsbygd med en unik koncentration 
av monumentala hällristningar av internationellt intresse. Slättens centrala delar domineras av stora, 
sammanhängande odlingsmarker men i utkanterna och i sidodalarna är landskapet mer småskaligt. 

Ett stort antal gravar från brons- och järnålder ligger i direkt anslutning till dagens 
bebyggelselägen, vilket antyder ett kontinuerligt landskapsutnyttjande allt sedan bronsåldern. 
Området är en av landets mest skyddsvärda fornlämningsmiljöer. Runt Tanumsslätten ligger 
Bohusläns största fornlämningskoncentration med cirka 175 hällristnings- och skålgropsförekomster 
ett 25-tal rösen och röseliknande stensättningar, 11 gravfält och ett 40-tal ensamma eller i mindre 
grupp liggande högar, långhögar, stensättningar och resta stenar. Inom området finns också en 
fornborg. Allra mest känt är området för sina monumentala hällristningar vid Vitlycke, Aspeberget 
Tegneby och Litsleby. På en häll vid Skatteklåvan finns landets största samling av skålgropar, 900 
stycken. Många av de övriga fornlämningarna har också ansenliga dimensioner. Gravfälten uppvisar 
den för landskapet vanliga kombinationen av högar, långhögar och runda stensättningar. Inom 
området finns också en äldre, i stora delar väl bevarad jordbruksbebyggelse, t.ex. gårdssamlingen vid 
Gerum som trots skiften och utflyttningar ännu är samlad på en åsrygg mitt på slätten.  

Söder om den vidsträckta Tanumsslätten ligger Kalleby och Ryk med ett ovanligt stort och 
koncentrerat inslag av fornlämningar daterade till bronsåldern. Gravarna i miljöns södra del antyder 
en kontinuerlig bosättning in i järnåldern. I områdets centrala delar ligger Kallebys tre gårdar kring 
vilka huvuddelen av områdets hällristningar är belägna. Hällristningarna är fördelade på ett 40-tal 
ristningsytor, varav en består av 16 skepp, ett 40-tal skålgropar samt åtta människofigurer, däribland 
fyra ofta avbildade ”lurblåsare”. På ett högre bergkrön vid Kville ligger ett rösegravfält med ett par 
långrösen. I den södra delen finns en lokal som förutom en större hög och en stensättning innehåller 
en domarring med en diameter av 16 meter. 

Tanumsslätten, Kalleby och Ryk ingår i ett större område som sedan 1994 finns upptaget på FN:s 
lista över internationellt skyddsvärda kulturmiljöer. 
 
Bedömning: K1 
 

Topografiskt kartblad: 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 28, 090 37, 090 38 
Koordinater: 651580/124250 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge. Fornlämningsmiljö av 
internationell betydelse. 
Areal: 1200 ha. 
Naturlig fodermark: 9,1 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsområde upptaget på UNESCO:s World Heritage List, riksintresse för 
kulturmiljövården (KO 56). 
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram 
för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 
• Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds 
skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 
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35-19. GRIMMELAND 
Vid Grimmeland ligger ett till största delen uppodlat ravinlandskap som utgör ett för Bullarebygden 
typiskt odlingslandskap. Området är starkt kuperat med åker- och betesmarker, betade bäckraviner 
samt äldre bebyggelse uppe på åsarna. Längs ena bergsidan slingrar en grusväg och här finns också 
en äldre stenbro. På Borgås i södra delen av området ligger en fornborg. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 30 
Koordinater: 651730/125260 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Småskaligt 
odlingslandskap.  
Areal: 120 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 3), riksintresse för friluftslivet (FO 16). 

 
 
35-20. SVENNUNGSRÖD, REMNE 
Från Svennungsröd i norr ända ner till Munkedals kommun sträcker sig ett fornlämningsrikt och 
bitvis varierat kulturlandskap, med omfattande betesmarker vid Gottersröd och med inslag av äldre 
och väl bevarad bebyggelse. Landskapet domineras av medelstora jordbruk i kanten av Kynnefjäll 
ner mot södra Bullaresjön. Åkrarna ligger i ett ofta starkt kuperat landskap med inslag av hagmarker 
på impediment, i sluttningar och i bäckraviner.  

Svennungsröds gård som är belägen på en kulle i odlingslandskapet är uppförd på 1830-talet 
liksom ladugården med sina två indragna logportar. Vid Svennungsröd finns en av socknens få 
samlingar av gravfält och ensamliggande gravar, vilka huvudsakligen är av järnålderskaraktär. Vid 
Remne, Mörken och Häljebo finns ytterligare ett 25-tal gravar i mera spridd och gles gruppering. I 
nära anslutning till området finns dessutom en fornborg på Slottsberget. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9B SV 
Ekonomiskt kartblad: 091 20, 091 21, 091 30, 091 31 
Koordinater: 651520/125540 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 
Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar och andra odlingshinder. Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 270 ha. 
Naturlig fodermark: 0,9 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 3), riksintresse för friluftslivet (FO 16), fornlämningsmiljö 
av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Göteborg. • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och 
Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram 
för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 
1984. 

 
 
Vid Remne finns ett vackert, betespräglat landskap. Foto: Roland Olin. 
 
 
35-21. OTTERÖN, MUSÖN OCH VEDDÖ 
Landskapet omfattar en arkipelag av större öar mellan Grebbestad och Fjällbacka. Här finns ett 
småskaligt kustjordbruk, med stora utmarksbetade öar, typiskt för miljöerna i den yttersta 
skärgården. Området är mycket art- och biotoprikt och har mycket vackra och stundom välhävdade 
och välbevarade betesmarker. Många av utmarksbetena håller tyvärr på att sakta växa igen p.g.a. 
ohävd.  
 
Bedömning: N2/K2 
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Topografiskt kartblad: 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 16, 090 17, 090 26, 090 27 
Koordinater: 651040/123550 
Primära bevarandemotiv: Riklig förekomst av hagmarker med rik och hävdgynnad flora. Småskaligt odlingslandskap. 
Mycket artrik flora.  
Areal: 500 ha. 
Naturlig fodermark: 171 ha. 
Naturreservat: 500 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 1.6), 
riksintresse för friluftslivet (FO 1).  
Referenser: Olsson, G. 1975: Skötselplan för Veddö naturreservat, Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län. Miljövårdsenheten 1989:6. • Gustafsson, L. 1975: Skötselplan för Otteröns naturreservat, Tanums kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Otterön. Otterön är den största ön i Grebbestads skärgård och innehåller ett stort antal vackra ställvis 
välbetade gräsmarker med stor artrikedom. Gräsmarkerna karaktäriseras av torrbackar, mindre 
strandängspartier och kärr, men den helt dominerande naturtypen är ljunghed. Vegetationen är så 
gott som överallt tydligt påverkad av kalk från det skalgrusrika underlaget och är därför mycket 
artrik. På Otterön påträffas de flesta kalkkrävande kärlväxter som förekommer i norra Bohuslän. 
Välutvecklade kalktorrängar förekommer flerstädes. Karaktäristiska arter är ängshavre, 
backsmultron, blodnäva, brudbröd, backglim, backsmörblomma, backvial och nässelklocka. Andra 
arter som tillhör rariteterna på ön är idegran, dvärglummer, sandtimotej, martorn, strandvial, 
ostronört och strandvallmo. Vid Rolet på södra delen av Otterön finns en kalkfuktäng av stort 
botaniskt intresse. De öppna och enbuskrika utmarkerna på ön erbjuder också ett mycket rikt fågelliv. 
 
Bedömning: N2/K2 
 
Musön. Musön ligger i den yttersta skärgården strax sydväst om Kämpersvik och rymmer ett 
småskaligt odlingslandskap där bebyggelsen och jordbruksmarken ligger i öns centrala dalsänka. 
Öns strandkontur är starkt uppbruten i vikar och uddar vilket har skapat en stor variation av 
strandtyper. Sandstränder, blockstränder och klippstränder omväxlar med mindre strandängar. Från 
grusiga stränder noteras bl.a. strandvallmo, strandvial och ostronört. På skaljord i skyddade partier 
märks en frodig ädellövvegetation med bl.a. ek och lind och ett välutvecklat buskskikt med olvon, 
hassel, getapel och liguster. Kalkfuktängar förekommer väster om Saltberget på norra delen av ön och 
innanför Slottsberget på östsidan. På den senare lokalen har en intressant orkidéflora noterats. Intill 
Saltberget finns ett välutvecklat buskage av havtorn. Av stort botaniskt intresse är dessutom den 
tämligen rika förekomsten av idegran på nordvästra delen av ön.  

Stora delar av de betade markerna ligger på bergsbackar och hyser vackra gräs- och ljunghedar. 
Innanför Musösältan i nordväst, på Grönebacken vid områdets västra gräns, innanför Store bågen i 
sydväst och vid Sandbågen i söder finns friska till fuktiga, floristiskt rika stråk som t.ex. strandängar 
och kärr. Norr om Sandbågen ligger en översilningsmark, och söder om Musösältan återfinns ett 
mycket tuvigt starrkärr med loppstarr, stjärnstarr, hirsstarr, hundstarr och ängsstarr.  
 
Bedömning: N1 
 
Veddö. Veddö är en halvö belägen ett par kilometer norr om Fjällbacka. Den smala landtungan som 
förbinder halvön med fastlandet är uppbyggd av lera. För övrigt karaktäriseras Veddö av hällmarker. 
Halvöns centrala del är närmast en höjdplatå med hed- och myrmarker. Klippstränder dominerar i 
områdets västra, exponerade partier medan sedimentstränder är utbildade längs de skyddade 
delarna på östsidan. Området betas och här och var finns vackra gräsrika backar. Djurlivet på Veddö 
kännetecknas framför allt av ett rikt fågelliv knutet till snårvegetationen. Av småfågelarterna kan 
nämnas bl.a. hämpling, törnsångare, törnskata, ärtsångare och gulsparv. De vidsträckta, öppna 
hedmarkerna hyser en fast stam av orre.  
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Bedömning: N2 
 
 
35-22. KROKBRÄCKE 
Landskapet kring Krokbräcke består av en smal, lätt kuperad dalgång kring en bäckravin, som i söder 
övergår till en mindre lerdal. Odlingsmarken är relativt enahanda och domineras av åkrar, vilka delas 
av ett trädkantat vattendrag. Landskapets huvudsakliga värden utgörs av framträdande exempel på 
hällristningar och gravfält. De senare kan eventuellt, på grund av sammansättning och antal, antyda 
en kontinuitet i bebyggelsen från järnålder och ända in i historisk tid. Runt dalsänkan finns tre 
gravfält med sammanlagt ett 50-tal fornlämningar av järnålderskaraktär. Lämningarna är till 
övervägande delen högar varav ett par är ovala och två är ensamliggande. Förutom gravar finns 
inom området sju hällristningar, varav ett par i anslutning till gravfälten, med bl.a. ett 50-tal 
skeppsristningar. Dessutom ingår ett antal skålgropsförekomster. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 18 
Koordinater: 650870/124190 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  
Areal: 90 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
35-23. HUD OCH TRÄTTESTAD 
Kring Hud och Trättestad ligger en välavgränsad, uppodlad och variationsrik jordbruksbygd med 
bitvis vackra betade bergs- och ravinkanter kring Hudälven–Trättelandaån. En enbuskrik hagmark 
utmed E6:an ger en stark identitet åt området. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 28, 090 29 
Koordinater: 651070/124560 
Primära bevarandemotiv: Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling och bete.  
Areal: 150 ha. 
Naturlig fodermark: 7,1 ha. 
Planer och förordnanden: Landskapsskydd enl. 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet.  
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus 
län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
35-24. JOREFJORDEN OCH TRÄSVALL 
Jorefjorden, sydost om Fjällbacka, är en grund, bred vik, som i sin inre del är uppsplittrad i 
Sävhedskilarna och Tångekilen. Området har stora landskapliga skönhetsvärden med mäktiga 
bergformationer omväxlande med låglänta jordbruksmarker. I fjorden mynnar Jorälven från sydost 
och Träsvallälvenfrån nordost. De grunda näringsrika bottnarna i fjorden utgör underlag för ett rikt 
fågelliv. Av de observerade fågelarterna märks bl.a. gräsand, kricka, bläsand, sångsvan, knipa, 
tofsvipa och rödbena. Området besöks även av häger, småskrake, skedand, stjärtand och åtskilliga 
snäppor. I Träsvall ligger några gårdar kvar på den gamla byplatsen, medan andra flyttats ut vid laga 
skiftet. Husen är väl bevarade och representerar de lokala byggnadstraditionerna från mitten av 1800-
talet fram till början av 1900-talet. Jordbruksbygden kring Träsvall fortsätter i dalens förlängning 
österut. Genom den odlade dalgången går den smala och krokiga gamla häradsvägen, kantad av 
väghållningsstenar.  
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Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 07, 090 08, 090 17, 090 18 
Koordinater: 650440/123940 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikt fågelliv beroende av fortsatt hävd. För den naturgeografiska regionen typisk 
och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Viktig rastplats för flyttfågelsträcket. 
Areal: 210 ha. 
Naturlig fodermark: 31 ha. 
Naturreservat: 80 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 1), 
riksintresse för naturvården (NO 1.7), kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 
Miljövårdsenheten 1989:6 • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och 
mellersta delen. Uddevalla. • Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns 
museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-25. RÖRVIK, STORA JORE, SÖDRA ÖDSMÅL, NASSERÖD OCH TORP 
Området är stort och åkerdominerat i sina centrala delar och sträcker sig från havet i väster upp mot 
Stora och Lilla Jore utmed dalgången mot Kville. I anslutning till gårdarna Orrekärret och Trädet 
strax söder om Hamburgsund finns ett rikt inslag av naturbetesmarker och bitvis mycket rik och 
betesberoende flora. Södra delen av området domineras av åkermarker, blandskogspartier och 
mindre inslag av betesmarker på impediment.  

Här finns också en av länets största hällristningskoncentrationer jämte flera gravar från sten-, 
brons- och järnålder. Fornlämningsbilden speglar en kontinuitet i landskapsutnyttjandet från yngre 
stenålder till järnålder. Inom området finns flera ovanligt stora koncentrationer av hällristningar. En 
ristning innehåller 42 skepp, en annan 100 skepp. Sammanlagt har antecknats närmare 400 skepp. 
Hällristningen vid Södra Ödsmål, den s.k. ”Fiskarna”, är en välkänd ristning. Den föreställer två män 
som sitter i en båt med utslängt ankare och metar. Krokar och revar är tydligt avritade. Scenen mäter 
inte mer än några centimeter men är helt unik. I dalgången finns också gravanläggningar allt från 
yngre stenåldern till järnåldern.  
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO, 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 080 97, 090 07, 090 08 
Koordinater: 650020/123830 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge. Lång agrarhistorisk kontinuitet. 
Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. Mycket biotoprikt odlingslandskap.  
Areal: 500 ha. 
Naturlig fodermark: 51 ha. 
Planer och förordnanden: Landskapsskydd enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården 
(NO 1.7), riksintresse för friluftslivet (FO 1), riksintresse för kulturmiljövården (KO 53), kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse 
för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram 
för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 
• Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds 
skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-26. BOTTNAFJORDEN, GULLOV, TÄCKLEBO OCH BODELAND 
Från Bottnafjorden upp till Bodeland sträcker sig ett säreget och innehållsrikt odlingslandskap. 
Bottnafjorden ligger i den västra delen av en mäktig sprickdalgång med utsträckning i öst-västlig 
riktning mellan Bovallstrand och Bärfendal. Vid Bottnafjorden utbreder sig vidsträckta 
strandängsmiljöer med bitvis mycket rik flora och rikt fågelliv. Landskapet är här mycket varierat och 
påtagligt öppet men med stor biologisk variationsrikedom av såväl växtsamhällen som naturtyper.  
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Norr om Bottna ligger ett vidsträckt jordbrukslandskap som domineras av bördiga åkrar mellan 
branta och kala bergsklackar. Den helt uppodlade dalslätten upp mot Bottna kyrka och Vrångstad 
kontrasterar skarpt mot de kala och delvis branta granitklipporna som avgränsar dalgången. 
Dalsidorna intas på sina håll av betade hagmarker, enebackar och lummig randlövskog. Området 
omkring Bottna kyrka är rikt på gravfält och andra fornlämningar. Kyrkan, som är uppförd under 
1100-talet, ligger på en höjd med vid utblick över omgivningen. Den är förändrad genom om- och 
tillbyggnader, men har trots det mycket av den äldre karaktären kvar.  

 
 

I det storslagna landskapet vid Bodeland reser sig bergen lodrätt över den flacka dalbottnen. Foto: 
Bengt Frizell. 
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Området innehåller en del mindre inslag av välbevarade hagmarker. Landskapets huvudsakliga 
värde består emellertid av det ovanligt stora och rika fornlämningsbeståndet, där alla de förhistoriska 
perioderna finns representerade. De mest imponerande lämningarna från stenåldern är fyra 
megalitgravar, varav en är en av landets bäst bevarade dösar i långhög, med resta stenar i kanten av 
högen. De fyra gravarna är samlade på en bergrygg. Bronsåldern representeras av hällristningar och 
rösen. Ett av rösena mäter 60 x 55 meter och räknas som ett av landets största. I anslutning till röset 
finns en av landets märkligaste hällristningar, en häll med 70 skepp. Andra hällristningslokaler är 
t.ex. Kallsängsristningen med sin egendomliga bildvärld föreställande bl.a. bevingade och 
fågelhövdade män. Inom området finns flera monumentala ristningar och än fler mindre 
ristningslokaler och skålgropsförekomster. Från övergången mellan brons- och järnålder kan ses ett 
litet men märkligt gravfält med den unika kombinationen dös, domarring, hög och resta stenar. Inom 
området finns flera s.k. varierade gravfält från äldre järnålder. Ett av dessa räknas som länets största 
och bäst bevarade, nämligen det vid Vrångstad. Hela området visar ett kontinuerligt markutnyttjande 
ända sedan bronsåldern. 

Bodeland ligger nordöstra delen av området, mellan Kville och Dingle, och kännetecknas av ett 
system av flacka, före detta fjordbottnar vilka kantas av höglänta och ytterst branta bergmassiv. Detta 
ger området en mycket speciell karaktär. Dalarna är som regel trånga, men mindre slättpartier finns 
där dalgångar korsar varandra. I skyddade lägen har en skogsrand bildats i övergångszonen mellan 
berg och dal. Randvegetationen består mestadels av blandskog med stort inslag av lövträd som björk, 
ek och ask. På skaljordsunderlag förekommer relativt örtrika ängsskogspartier. Bergmassiven och 
branterna saknar ofta trädvegetation. 

Området är relativt glest bebyggt med i huvudsak bondgårdar, vilka är väl inplacerade i 
landskapet. Längs ena kanten går en smal grusväg genom det svagt kuperade området, som 
domineras av stora betesmarker med inslag av åker- och hagmarker. Genom området rinner flera 
vattendrag som kantas av träd och buskar. 
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A NO, 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 080 87, 080 88, 080 97, 080 98, 080 99, 090 09 
Koordinater: 649730/124310 
Primära bevarandemotiv: Mycket rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge. Lång agrarhistorisk kontinuitet. 
För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Betade strandängar med stor 
betydelse för fågellivet. Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta 
geologiska/naturgeografiska former. 
Areal: 1600 ha. 
Naturlig fodermark: 35 ha. 
Planer och förordnanden: Landskapsskydd enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården 
(NO 1.8), riksintresse för friluftslivet (FO 1), riksintresse för kulturmiljövården (KO 47), fornlämningsmiljö av 
länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram 
för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 
• Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds 
skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
35-27. SVENNEBY 
Väster om Svenneby ligger ett starkt kuperat och vidsträckt skärgårdslandskap med ett betydande 
inslag av vackra och välhävdade utmarker. Det stora inslaget av naturbetesmarker av olika slag är 
unikt och området utgör ett av länets mest utpräglade beteslandskap. Av särskilt stort biologiskt och 
landskapligt intresse är naturreservatet Valön. I det landskapsskyddade området omkring Valön 
ligger de grunda och djupt inskurna, ornitologiskt rika Sandbäcks kile Valö kileoch Bergsvikfjorden. 
Kring dessa vikar ligger flacka, betade saltängar. Kilarna fortsätter inåt land som smala uppodlade 
dalstråk vilka flerstädes kantas av ädellövskog. Även på fastlandet kring Svenneby finns 
utomordentligt fina och välskötta gårdar med kringliggande betesmarker och strandängsmiljöer 
varav de allra bäst bevarade ligger vid Smedseröd, Sandbäck och utmed Bergsvikfjorden. 
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Bedömning: N1/K2 
 
Topografiskt kartblad: 8A NO 
Ekonomiskt kartblad: 080 87, 080 96, 080 97 
Koordinater: 649570/123770 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Välhävdade hagmarker 
med rik hävdgynnad flora. Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet.  
Areal: 420 ha. 
Naturlig fodermark: 131 ha. 
Naturreservat: 120 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, landskapsskydd enl. 19 §, NVL, riksintresse för naturvården 
(NO 1.7), riksintresse för friluftslivet (FO 1). 
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Olsson, G. 1975: Skötselplan för Valöns naturreservat, Tanums kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. 
Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Ulön–Dannemark. De båda öarna Ulön och Dannemark är förbundna med varandra genom ett smalt 
och lågt näs. Näset består till större delen av sand med ett påtagligt skalinslag. Kala hällmarker 
dominerar landskapet och särskilt på sydsidan finns plana, kalspolade hällar. Odling har tidigare 
bedrivits på öarna och på Ulön finns ruinen av den forna gården kvar. Av kulturhistoriskt intresse är 
de gammaldags trädgårdsväxter som fortfarande står kvar i den gamla trädgården. Här finner man 
t.ex. akleja, äkta malört, hesperis samt vinbärs- och krusbärsbuskar. Ängsmarkerna i de smala 
klåvorna är ofta kalkpåverkade och i ett parti med kalktorräng växer bl.a. blodnäva, backsmultron, 
lundtrav, gullviva, backglim, spåtistel, slankstarr, knylhavre och berggröe. Detta parti håller på att 
växa igen med slån, liguster, björnbär, nypon och oxbär. Den låga sandbanken mellan Ulön och 
Dannemark hyser en intressant och kalkkrävande torrängsflora. Artrikedomen är stor och här noteras 
bl.a. blodnäva, backglim, kustruta, getväppling, rödklint, backsmörblomma, gullviva, lundtrav, 
småborre, getrams, backlök, brudbröd och ängshavre. 

Spår från stenhuggeriverksamhet syns på flera håll på Ulön–Dannemark. Stensatta vägar och kajer, 
täktområden och skrotstenshögar vittnar om en svunnen epok i Bohusläns historia. Ögruppen är 
sommartid en av de mest frekventerade i Tanums södra skärgård. De forna lastkajerna används nu 
som hamnplats för fritidsbåtar och de långa sandstränderna erbjuder goda möjligheter till bad. De 
bägge vikarna norr och söder om sandreveln är goda naturhamnar. 
 
Bedömning: N2 
 
Valön. Naturreservatet Valön kännetecknas dels av kala klippor och ursvallade blockmarker, dels av 
betade gräsmarker. På Valön är beteslandskapet som allra bäst utvecklat och här påträffas 
kulturskapade miljöer som vidsträckta havsstrandängar, ljunghedar och betade skalrika torrbackar 
med rik flora. Arter som kungsmynta, krissla, blodnäva, backsmultron och spåtistel förekommer 
rikligt och ger karaktär åt områdets vegetation. 

Bebyggelsen på Valön utgörs av ett fåtal smågårdar på östsidan av ön. Odling bedrivs främst längs 
Valö kile och på landtungan mot Svenneby. Särskilt framträdande strandängar påträffas vid 
Kvarnvikenoch områdena kring Valö kile. Strandängarna nyttjas fortfarande för slåtter och bete. På 
högre belägna ängsmarker med inslag av skaljord utbildas en örtrik torrängsvegetation. I denna kan 
urskiljas gullviva, spåtistel, backsmultron, väddklint, ängshavre samt en rad kalkkrävande mossor. I 
bryn växer också högvuxna örter som krissla, blodnäva, kungsmynta, småborre och sötvedel. Största 
delen av Valön upptas av hällmarksljunghedar omväxlande med kråkrished och fukthed. Valön är en 
stor tillgång för friluftsliv och är lättillgängligt från såväl land- som sjösidan. Utmärkta möjligheter 
till bad och fiske finns inom reservatet. Stigar och spänger leder till de mest attraktiva partierna. 
 
Bedömning: N1/K2 
 
Sandbäcks kile. Området omfattar det vackra landskapet väster om landsvägen mellan Heestrand 
och Svenneby i nära anslutning till de grunda vikarna Sandbäcks kile, Valö kile och Bergsvikfjorden. 
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Växtsamhällenas zonering på dessa ängsmarker framträder i regel tydligt. Särskilt kan noteras de 
sällsynta arterna saltmålla och strandstarr. De långgrunda kilarna hyser massvegetation av bandtång 
och natingarter. Dessa vidsträckta undervattensängar utgör rika näringsplatser för bl.a. änder och 
vadare. Gravand, gräsand och kricka håller till här och under vadarsträcket noteras bl.a. storspov, 
småspov, gluttsnäppa och rödbena 
 
Bedömning: N1 
 
Väster om Svenneby kyrka ligger ett starkt kuperat och vidsträckt skärgårdslandskap med ett 
betydande inslag av vackra och välhävdade utmarker. Foto: Jan Norrman. 
 
 
35-28. GRIND, HEEKULLEN 
Grind är en äldre gård omgiven av ett variationsrikt kulturlandskap. Här finns åkrar, betes- och 
slåttermarker, omgivna av en mängd odlingsrösen. Heekullen är ett välbevarat manhus från 1800-
talets början med intakt interiör. Från ladugården (1700-tal) leder en fägata ut till skogspartiet i norr 
och mellan tillfartsvägen och berget ligger en gles, vacker ekskog. Vid bäcken finns lämningar efter 
kvarndrift och linberedning. 
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 9A SO 
Ekonomiskt kartblad: 090 09 
Koordinater: 650240/124820 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  
Areal: 80 ha. 
Naturlig fodermark: 12 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Schillander, P. 1989: Ängar och hagar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:6. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kommun & 
Bohusläns museum. Tanums kulturnämnds skriftserie nr 4. Uddevalla 1984. 

 
 
86-19. RÄMNE 
Området berör både Tanums och Strömstads kommuner. Se beskrivning under Strömstads kommun. 

 
 
TJÖRNS KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Tjörns kommun 
 
 
19-01. SUNDSBY SÄTERI MED OMGIVNINGAR 
Sundsby säteri med omgivningar hyser ett mycket välbevarat äldre odlings- och beteslandskap. Idag 
domineras landskapet av en öppen, betad miljö kring Sundsby kile och på öarna i kilen. Området 
utgör ett av länets allra bästa exempel på betade ekhags- och lövskogsmiljöer och 
variationsrikedomen är stor. Här ligger öarna Ängholmen och Hästholmen som kläds av en mosaik 
av betad lövskog, betad barrskog, strandängar och mer öppna betesmarker. På Ängholmen 
dominerar ekskog, medan Hästholmen mest har barr- och blandskog. Området är mycket vackert och 
tilltalande och har ett rikt innehåll av naturtyper, vegetationstyper och växtarter knutna till naturliga 
betesmarker. Inom området förekommer allt från fuktiga strandängar till torra näringsrika backar. 
Området hyser också ett rikt fågelliv med bl.a. berguv, häger, mindre hackspett och skogsduva. 
Vintertid uppehåller sig kungsörn och havsörn inom området.  
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I Sundsby kile ligger öarna Ängholmen och Hästholmen. Holmarna kläds av en mosaik av betad 
lövskog, betad barrskog, strandängar och mer öppna betesmarker. 
Foto: Svante Hultengren. 
 
 
Sundsby säteri som ligger en bit norr om kilen är en karaktäristisk högreståndsmiljö med kontinuitet 
från medeltiden. Gården Sundsby finns omnämnd redan på 1300-talet, men det var framförallt under 
1500- och 1600-talet som stora jordegendomar knöts till gården. På 1600-talet ägdes gården av 
Margareta Hvitfeldt, då Bohusläns mäktigaste kvinna. Huvudbyggnaden och flygelbyggnaderna kan 
troligen dateras till 1700-talet. Såväl flygelbyggnader som manbyggnad har genomgått flera 
renoveringar. Även övrig bebyggelse såsom stenkällare, magasin och trädgårdsmästarbostad är av 
stort kulturhistoriskt värde. Till odlingslandskapet kring Sundsby säteri hör även parklandskapet 
med ädellövskog och den av Margareta Hvitfeldt anlagda karpdammen. Vid Mjölkeviken väster om 
gården ligger Sundsbys gamla lastageplats, där det idag finns ett mindre magasin. Randområdet 
mellan parklandskapet och odlingsmarken växer igen, liksom karpdammen och miljön kring torpen. 
 
Bedömning: N1/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 91 
Koordinater: 644590/125800 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Mycket rikt fågelliv beroende av fortsatt hävd. Förekomst av hotade arter. Betade strandängar med stor betydelse för 
fågellivet. Välbevarat herrgårdslandskap.  
Areal: 40 ha. 
Naturlig fodermark: 17 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården 
(NO 12), riksintresse för friluftslivet (FO 3), kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram Tjörns kommun 1980. 
Tjörns kommun & Bohusläns museum. 

 
 
19-02. KÄLKERÖN 
Kälkerön är en bergig och höglänt ö som ligger i Stigfjorden, norr om Björnshuvudet. Ön rymmer en 
mosaik av hällmarker, lövskogsklädda bergskanter, barrdungar, gamla åkermarker, betesmarker och 
strandängar och utgör ett för bohuskusten mycket typiskt, småskaligt jordbrukslandskap med väl 
bevarade strukturer och markslag. Kälkerön har tidigare haft bofast befolkning, vilket husgrunder, 
stensatta stigar och planterade träd vittnar om. Under den sista stora sillperioden bodde 18 personer 
på ön. Idag är jordbruket nerlagt men stora delar av ön betas av får och en mindre gård med 
sommarboende finns kvar. 

På Kälkerön förekommer allt från fuktiga strandängar till torra, kalkrika backar och hällmarker 
med gräs- och rishedsvegetation. Ett stort antal smala dalstråk löper genom ön i öst-västlig riktning. I 
dalarna finns här och var skalblandade lersediment som bitvis ger en artrik flora. Brudbröd, 
väddklint, sötvedel, kustarun och blåsklöver är karaktärsarter för de kalkrika skogsbrynen, de öppna 
betade backarna och stränderna. 
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7A NO, 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 070 99, 071 90 
Koordinater: 644670/125000 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Stor 
betydelse för friluftsliv och turism. K 1. Odlingslandskap där markanvändning och odlingsspår synnerligen väl 
belyser jordbrukets historiska utveckling. Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  
Areal: 76 ha. 
Naturlig fodermark: 45 ha. 
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Naturreservat: 65 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 3), 
riksintresse för naturvården (NO 12).  
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram Tjörns kommun 1980. 
Tjörns kommun & Bohusläns museum. • Bohusläns museum 1990: Kälkerön – kulturhistorisk inventering. Bohusläns 
museums arkiv. 

 
 
19-03. FJÄLEBRO, HJÄLTEBY, MYGGENÄS, SVANVIKS KILE, BALKERÖD 
OCH KROMMERÖD 
Området är ett vidsträckt åker- och beteslandskap med mycket stor jordbrukshistorisk betydelse. 
Området kännetecknas av två större, uppodlade dalstråk som omges av vackra betesmarker på 
kullar, på stränder och i sluttningar.  

Området hyser en stor mängd fornlämningar såsom hällkistor, hällristningar och mycket vackra 
gravfält. Miljön illustrerar ett långt kontinuerligt utnyttjande av ett och samma landskapsrum med en 
gradvis förändring av resursutnyttjandet. Från förhistorisk tid finns sammanlagt ett åttiotal 
lämningar. Ett flertal boplatser från stenåldern ligger i kanterna av dalstråken och från 
bondestenåldern finns både gånggrifter och en dös bevarade. Uppe på höjdryggarna ligger flera 
bronsåldersrösen, och hällristningar finns bland annat väster om Hjälteby by samt vid Bråland, Östra 
Röd och Hammar. Från järnåldern härrör två större gravfält av vilka gravfältet vid Spjärr ligger 
karaktäristiskt i sadel- och sluttningsläge i betesmarken vid Svanviks kile, med utsikt över 
Hakefjorden. Vid Fjälebro finns en äldre bymiljö omgiven av ett varierat kulturlandskap. På den 
gamla byplatsen finns bl.a. 1700 – 1800-talsbebyggelse av s.k. framkammartyp och här står också en 
väderkvarn.  
 
 
Variationsrikt landskap där åkrar och betesmarker möter hav vid Svanviks kile. 
Foto: Svante Hultengren. 
 
 

I hela området dominerar den uppodlade åkermarken men på ett flertal ställen finns naturliga 
betesmarker kvar. Markerna kring Hammar och Svanvik är öppna och mestadels uppodlade och de 
vidsträckta kulturmarkerna omges av svagt sluttande bergspartier som mestadels är trädbevuxna 
eller igenväxande. I västsluttningen vid Hammar finns emellertid en vacker och väl bibehållen 
ljunghed med rika bestånd av slåttergubbe och kattfot som påminner om det gamla 
odlingslandskapets dominerande element, nämligen utmarken.  

Vid Svanviks kiles norra och östra strand, kring gårdarna Svanvik och Balkeröd, ligger stora 
välbetade havsstrandängar, och ovanför strandängarna finns öppna hagmarker och betade 
grässluttningar. Områdets östra del, vid Häggvall, hyser ett mycket variationsrikt landskap med ett 
rikt inslag av betesmarker i de perifera delar som kringgärdar åkermarkerna på dalens botten. Denna 
östra del kännetecknas också av ett rikt inslag av stengärdesgårdar och lövdungar av vilka flera är 
betade. Området har ett mycket rikt fågelliv och inom området häckar tornfalk, rapphöna och ett 
mycket stort antal tofsvipor. 

Balkeröd och Krommeröd, som ligger på Hakenäset, representerar välbevarade smågårdar med 
genuin markanvändning i en småbruten terräng. 
 
Bedömning: N2/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 71, 071 72, 071 81, 071 82, 071 91, 071 92 
Koordinater: 644280/125930 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typiskt odlingslandskap. Rikt fornlämningsbestånd i 
anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Synnerligen väl bevarade stenmurar/stenmurssystem. Stort välhävdat 
område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. Rikligt med naturliga fodermarker.  
Areal: 780 ha. 
Naturlig fodermark: 100 ha. 
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Planer och förordnanden: Riksintresse för kulturmiljövården (KO 61), fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram 
för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 
• Kulturminnesvårdsprogram Tjörns kommun 1980. Tjörns kommun & Bohusläns museum. 

 
 
19-04. GÄLOV 
Området kring Gälov är en väl avgränsad miljö med ett varierat förhistoriskt innehåll av 
monumentala gravar och kommunens största koncentration av hällristningar. Ovanför bebyggelsen i 
Gälov finns ristningar från bronsåldern, dels skålgropar, dels skeppsristningar samlade i grupper på 
mindre berghällar. Norr om Gälov, på Hanekullen, ligger ett gravfält från järnåldern med fem synliga 
högar samt ett stort röse. Från gravfältet har man god överblick över den odlade dalgången. Vid 
Bräcke finns en hög (18 m i diameter) med rest mittsten samt ett flertal skålgropsförekomster strax 
invid gården som numera är hembygdsmuseum. Manbyggnaden och ladugården är uppförda under 
mitten av 1800-talet och är mycket goda exempel på 1800-talsbebyggelse med vacker detaljrikedom. 
Den sista ryggåsstugan på Tjörn har flyttats hit och ligger intill gården. Kring den uppodlade 
dalslätten vid Gälov ligger flera vackra, välbetade hagmarker. 
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 81 
Koordinater: 644240/125640 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. Rikt 
fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Synnerligen väl bevarade 
stenmurar/stenmurssystem. Stort välhävdat område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för 
fågellivet. Rikligt med naturliga fodermarker.  
Areal: 100 ha. 
Naturlig fodermark: 15 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för kulturmiljövården (KO 61), fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram 
för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs 
och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. 
• Kulturminnesvårdsprogram Tjörns kommun 1980. Tjörns kommun & Bohusläns museum. 

 
 
19-05. KÖLERÖD, KNÖDE STRAND OCH RÖRA 
Området är ett relativt stort, sammanhängande och betat strandängs- och utmarksområde med bitvis 
stora botaniska kvaliteter. Området är mycket variationsrikt och hyser även åkermarker med 
omgivande lövskogsbryn. 

I området ingår Köleröd holme som är en kupolformad och helt öppen, mestadels gräsbeväxt 
holme belägen utanför Röra strand i Stigfjorden. De öppna markerna på ön utgörs av gräsrika 
torrbackar, våta kärrliknande delar och hällmarker. Vegetationen kännetecknas av gräs- och ljungrika 
hedmarker och från de högt belägna hällmarkerna har man en enastående utsikt över den vackra 
Stigfjorden. Området har varit ohävdat under en tid, men 1991 återupptogs beteshävden efter att 
området först bränts. 

Utmed stranden från Röra strand i öster till i höjd med Knöde strand i väster ligger en långsträckt, 
välbetad och i stort sett sammanhängande havsstrandäng. De öppna, strandnära markerna i 
områdets västra delar omges av tall-, björk- och ekskogar, ekhagar samt av igenväxande hagmarker 
och åkrar, medan de östra delarna inramas av öppna åker- och hällmarker. 
 
Bedömning: N2/K2 

 
Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 80 
Koordinater: 644410/125310 
Primära bevarandemotiv: Mycket biotoprikt odlingslandskap. Rikligt med naturliga fodermarker.  
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Areal: 44 ha. 
Naturlig fodermark: 21 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsområde enl. 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet 
(FO 3), riksintresse för naturvården (NO 12). 
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Hultengren, S. & Martinsson, P.-O. 1989: Lövskogar i Tjörns kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1989:7. Göteborg. • Göteborgsregionens 
kommunalförbund, 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
19-06. HALSBÄCK, VIKS KILE, KÅRSUND, BJÖRNSHUVUDET OCH TORÖD 
Den nordligaste delen av ön Tjörn, vid Björholmen, Halsbäck och Vik, utgörs av ett mycket 
variationsrikt åker- och beteslandskap. I dalstråken är markerna uppodlade och kring stränder och i 
bergsområden ligger artrika och ofta välhävdade betesmarker. Området utgör ett av länets allra 
artrikaste beteslandskap och en mängd arter som är beroende av långvarig betes- och slåtterhävd 
påträffas här. Områdets äldsta gårdsbebyggelse ligger vid Toröd. Bebyggelsen härrör från 1700- och 
1800-talet och ligger kvar på den gamla byplatsen. Här finns också ett kulturlandskap med lämningar 
från förhistorisk tid.  

I nordväst, mot Viks kile, begränsas området av ett högt berg med en fornborg. I övergångszonen 
mellan berg och dal finns ett flertal stenåldersboplatser. Geologin i området kännetecknas av stora 
bergsklackar med hällmarker vilka genomskärs av flera stora och skalgrusfyllda dalgångar. Vid 
gården Vik strax öster om Halsbäck och Björnshuvudet, ligger flera öppna och artrika strandängar 
som omges av hällmarker, bergstup och lövskogar. Hela området är välhävdat och den skalgrusrika 
marken gör sig påmind överallt. Granspira, ängsstarr och jungfru Marie nycklar är karaktärsarter. 

De allra artrikaste markerna finns vid Halsbäck strax invid backkrönet norr om Arefjäll. Här ligger 
ett betat rikkärr med rika bestånd av arter som tätörtoch kärrknipprot. Längre ut mot Stigfjorden och 
Björnshuvudet finns också artrika och tätvuxna gräsmarker. I torra och skalgrusrika partier påträffas 
låsbräken, spåtistel och darrgräs, och utmed stranden och i den gamla skalgrustäkten vid 
Björnshuvudet växer den hotade arten strandvallmo. 

Också mellan Olofsvik och Hummerskären vid Halsbäck finns flera partier med havsstrandängar 
omgärdade av torra hällmarker och fuktiga kärrmarker med rik flora. Granspira, sumpgentiana och 
ljungögontröst är alla hotade eller sällsynta arter som här förekommer bitvis ymnigt.  

Områdets artrikaste strandängsparti utgörs av den innersta södra delen av Kårsundet. I 
strandängen och i kringliggande kalkrika marker påträffas arter som sumpgentiana, ängsgentiana 
och blåsklöver i rika bestånd.  

De välhävdade havsstrandängarna vid Kårsund hyser också ett rikt fågelliv med arter som 
rödbena, gravand och rapphöna. 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7A NO, 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 070 89, 071 80, 070 99 
Koordinater: 644390/124860 
Primära bevarandemotiv: Mycket artrik flora. Förekomst av hotade arter. Förekomst av hotad vegetationstyp/-typer. 
Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 170 ha. 
Naturlig fodermark: 32 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsområde enl. 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet 
(FO 3), riksintresse för naturvården (NO 12), kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Hultengren, S. & Martinsson, P.-O. 1989: Lövskogar i Tjörns kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1989:7. Göteborg. • Göteborgsregionens 
kommunalförbund, 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 
• Kulturminnesvårdsprogram Tjörns kommun 1980. Tjörns kommun & Bohusläns museum. 

 
 
19-07. HERRÖN 
Herrön är en av de mest unika och välbevarade jordbruksmiljöerna i Bohuslän, och 
odlingslandskapet här utgörs av gården Ängen och de omgivande markerna. Helheten i 
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odlingslandskapet är slående och här finns såväl äng som hage och utmark tillsammans med övriga 
ingredienser i ett traditionellt odlingslandskap. Hävden har tills helt nyligen skett med traditionella 
metoder. Miljön finner mycket få motsvarigheter i såväl län som rike, men dagens igenväxning och 
vikande hävd utgör ett utomordentligt stort hot mot områdets nuvarande natur- och kulturvärden.  

De områden som fortfarande är relativt välhävdade inskränker sig till norra delen av Herrön samt 
områdena kring Ängens gård på södra Herrön. Trots svag hävd är igenväxningen långsam och större 
delen av ön är fortfarande att betrakta som öppen utmark och Herrön är fortfarande en mycket god 
representant för en på 1800-talet mycket vanlig landskapstyp som idag är i stort sett försvunnen.  
 
 
Gården Ängen på Herrön. Foto: Bohusläns museum. 
 
 

De botaniskt sett allra mest intressanta områdena är de tidigare betade ljungrika hällmarkerna, de 
lieslagna väg- och åkerkanterna, de fuktiga och kärrliknande partierna samt de mindre 
strandängarna och åkermarkerna kring Ängens gård. Här påträffas ett flertal mycket artrika natur- 
och vegetationstyper. Vägkanterna, som tills helt nyligen hävdats med lieslåtter, domineras av artrik 
ängsvegetation där arter som väddklint, gullviva, darrgräs, höskallra och ängsskallra ger karaktär. I 
ett fuktigt område söder om Ängens gård finns kärrvegetation med artrika fuktängar. Här har 
rariteter som kärrknipprot, ängsnycklar och hartmansstarr påträffats.  

De gamla utmarkerna täcks av rishedsvegetation som ljunghed, kråkrished och mjölonhed. På flera 
ställen finns små men vackra strandängar. Trädskiktet på Herrön är fortfarande mycket sparsamt och 
utgörs av spridda bestånd av tall, gran, sälg och rönn.  
Vid Räbbevik finns ett stort komplex av tomtningar och på bergstoppar ligger ett röse och tre 
stensättningar.  
 
Bedömning: N1/K1 

 
Topografiskt kartblad: 7A NO 
Ekonomiskt kartblad: 070 78, 070 88, 070 89 
Koordinater: 644100/124520 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Mycket artrik flora. Odlingslandskap där markanvändning och odlingsspår synnerligen väl belyser jordbrukets 
historiska utveckling.  
Areal: 200 ha. 
Naturlig fodermark: 20 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 13), naturvårdsplan för länet. 
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Olsson, G. 1986: Herrön. Levande odlingslandskap. RAÄ 1986:3. 
• Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. 

 
 
19-08. PILANE, TOFTENÄS MED OMGIVANDE ÖAR, BREVIKS KILE, SÄBY 
OCH BROG 
Vid Breviks kile och ut mot Toftenäset finns länets allra bäst bevarade och mest välhävdade 
strandängsmiljöer med rika inslag av såväl kulturhistoriska spår som hotade och sällsynta arter. 
Området som är mycket stort och varierat sträcker sig från Toftö mot Säby ö och Säby kile och vidare 
upp till gravfältet vid Pilane.  

I stort sett alla värdefulla inslag, såväl naturvetenskapliga som kulturhistoriska, i länets 
odlingslandskap, finns representerade inom detta område. Det hyser flera ovanliga arter, 
växtsamhällen och naturtyper, och är ett av länets mest fornlämningsrika områden. 
 
Bedömning: N1/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7A NO, 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 070 79, 071 70, 070 89, 071 80 
Koordinater: 644000/124920 
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Primära bevarandemotiv: Mycket artrik flora. Biologiskt mångformigt område. Förekomst av hotade arter. Mycket 
rikligt med fornlämningar i öppet exponerat läge. Lång agrarhistorisk kontinuitet. Stort välhävdat område med fukt- 
och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  
Areal: 700 ha. 
Naturlig fodermark: 275 ha. 
Naturreservat: 100 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, 
riksintresse för friluftslivet (FO 3), riksintresse för naturvården (NO 32), riksintresse för kulturmiljövården (KO 60), 
kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Hultengren, S. & Martinsson, P.-O. 1989: Lövskogar i Tjörns kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1989:7. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 
1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & 
Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram Tjörns kommun 1980. Tjörns kommun & Bohusläns museum. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Toftö, Toftenäs ö, Sunna holme och Inre holmen. I den västligaste delen av området ligger Toftö 
som har välhävdade betesmarker med mycket rik flora och väl utvecklade vegetationstyper. Området 
utgörs till övervägande del av hällmarker vilka här och där avbryts av mindre dalgångar med 
gräsmarker. Ingenstans på ön syns igenväxning eller ohävd, vilket kan anses som unikt. Ett flertal 
andra betade eller tills helt nyligen betade öar finns i området. De vackraste och bäst bevarade är 
Sunna holme, Halvorsholmen, Inre holmen och Toftenäs ö. 
 
Bedömning: N1/K2 
 
Strandängar och betade kullar i och kring Breviks och Säby kilar. Längst i väster ligger det vackra 
och välbesökta Toftenäset. Här ligger en mosaik av betade hällmarker, åkrar, äldre åkermarker som 
betas idag, hagmarker och mindre områden med havsstrandängar. 

Innanför Toftenäs vid Ämteröd och Utänge ö ligger Breviks kile som är ett mycket stort, vackert 
och välhävdat strandängsområde med inslag av betade hällmarksområden och torrbackar. 
Havsstrandängarna och deras välbetade omgivningar är av yttersta vikt för fågellivet. Här häckar ett 
flertal arter som skärpiplärka, ängspiplärka, rödbena, strandskata,  
 
 
Vid Breviks kile finns gott om välbetade strandängar med ett rikt växt- och djurliv. Breviks kile från 
Säby ö. Foto: Roland Olin. 
 
 
tofsvipa och stenskvätta. Den mycket sällsynta sydliga kärrsnäppan har tidigare häckat inom 
området. 

Strandängarna sträcker sig hela vägen runt kilen till Säby ö där ytterligare ett mäktigt 
beteslandskap tar vid. Säby, liksom Toftenäs och Breviksområdet, utgörs av en mosaik av gamla 
åkrar, hagmarker, strandängar och hällmarker. Hela området är trädfritt men under långsam 
igenväxning trots att ett flertal välhävdade partier finns kvar. I de kalkrika backarna och utmed 
stränderna påträffas såväl ängsgentiana som sumpgentiana. Längst ut på Säby ö finns en stenstuga, 
lämningar av en lastageplats och lämningar efter ett flertal strandsittarboställen. 

Hela området utgörs av ett odlings- och beteslandskap med en mosaik av olika naturtyper, 
vegetationstyper och restbiotoper. Intressant är att denna bygd lever i allra högsta grad och har stora 
djurbesättningar. 
 
Bedömning: N1/K1 
 
Pilane. Vid gården Pilane ligger en fornlämningsrik jordbruksbygd med åker- och hagmarker. I det 
varierade kulturlandskapet ligger ett av länets största gravfält. Själva gården Pilane är skriftligt 
dokumenterad redan på 1300-talet och utgör en viktig del i detta historiskt värdefulla område. 
Pilanegravfältet innehåller högar, stensättningar, domarringar och resta stenar till ett sammanlagt 
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antal av cirka 100 stycken. Området utgörs av en sydvänd sluttning där de övre delarna kännetecknas 
av ett mycket stort antal imponerande fornlämningar från äldre järnålder, medan de lägre liggande 
partierna utgörs av en serie grästäckta kullar och av ett litet kärr. Från områdets övre delar är utsikten 
över det omgivande landskapet magnifik. Flintredskap och en stor mängd flintavfall tyder på att 
sluttningen mot söder använts som boplats redan under stenåldern.  
 
Bedömning: N1/K1 
 
Valsäng, Brog och Säby. Från Valsäng i norr sträcker sig en relativt bred dalgång ner mot Säby kile i 
söder där den möter en annan dalgång som kommer från öster. Dalgångens botten täcks till 
övervägande del av åkermarker, men utmed dalarnas sidor finns betesmarker av flera olika slag. 
Utmed bergsidan ner mot Sältebo i sydväst finns en mycket vacker ekhage med grova ekar. De mest 
intressanta områdena finns mellan Valsäng och Brog. Här ligger en tvärande sprickdal med 
gräsbackar på kalkrikt underlag. Inom detta område påträffas en mycket väl utvecklad gräsmark med 
ett flertal intressanta arter, bl.a. rika bestånd av den hotade kustgentianan. Dalgången vid Säby 
rymmer ett innehållsrikt och för kusten typiskt kulturlandskap med äldre vägnät och fornlämningar. 
På bergshöjderna i söder och på Säby ö i väster vidtar utmarksbeten. Utefter den smala byvägen i 
Säby ligger bebyggelsen dels inom den gamla byplatsen, dels utflyttad efter den gamla fägatan mot 
väster. Flera av de nuvarande gårdarna är välbevarade och speglar 1800-talets byggnadsskick. 
 
Bedömning: N1/K1 
 
 
19-09. STORDAL 
Vid Stordal ligger en hög bergskulle med en väderkvarn på högsta toppen. Bergskullen 
karaktäriseras av fina och tätvuxna, enbuskrika gräsmarker och av hällmarker. Marken är till 
övervägande delen torr men även mer friska inslag påträffas här och var. En på sina ställen mycket 
artrik flora och ett stort inslag av betade äldre lövskogsmiljöer utmed bergsluttningarna utgör 
värdekärnor. Vegetationen domineras av en hällmarkstorräng med inslag av flera kalkkrävande arter 
som stor fetknopp och vit fetknopp jämte för kommunen typiska torrängsarter som vårtåtel, 
vårspärgel och sandkrassing. Kring hällmarkerna finns en vackert utvecklad fårsvingeltorräng med 
rika bestånd av kattfot och jungfrulin. I fläckar påträffas även fina exempel på ljunghed och 
rödvenfriskäng. En gravhög samt älvkvarnar (skålgropar) finns inom området. 
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 80 
Koordinater: 644170/125440 
Primära bevarandemotiv: Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker.  
Areal: 36 ha. 
Naturlig fodermark: 9,0 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet.  
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
19-10. RÖRVIK OCH BERGA 
Rörvik, Berga och Lind på Hakenäset utgör ett variationsrikt kulturlandskap med lång agrarhistorisk 
kontinuitet. Landskapet är tämligen kuperat och domineras av välhävdade betesmarker, strandängar 
och åkrar.  

Längst in i Rörviks kile på Hakenäset ligger en öppen och välhävdad bård av havsstrandäng. 
Växtligheten är relativt trivialt sammansatt men området är mycket betydelsefullt för fågellivet. 

I sluttningen mellan Lind och Berga ligger en lövträdsrik betesmark, och i områdets östligaste del 
ligger en vacker och relativt grovstammig ekhage. Dessa partier bidrar till variationen inom 
landskapet. 
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Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 71 
Koordinater: 643850/125960 
Primära bevarandemotiv: Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. Odlingslandskap med 
rikt inslag av betespräglade lövskogar.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 4,3 ha. 
Planer och förordnanden: Delvis naturvårdsområde enligt 19 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för 
friluftslivet (FO 3). 
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. 

 
 
19-11. RÖSSELDALEN OCH HÄLE MOSSE 
Området är stort och sträcker sig från gårdarna vid Getelyckan till Bö tjärn och Häle mosse i öster och 
norr samt till Moriksbergen i söder. Här finns ett flertal olika naturtyper och miljöer, men framförallt 
präglas området av vidsträckta betesmarker. Inom området finns allt från helt öppna och relativt art- 
och näringsfattiga hagmarker till artrika skalgrusbackar, betade sjöstränder, kärrmarker, betade 
skogsdungar och ljung- och hällmarksrika utmarksbeten.  

Vid Getelyckan finns helt öppna hagmarker. De snaggbetade och estetiskt tilltalande markerna 
omges av hällmarker och ligger väl synliga från stora vägen. I det välhävdade området finns flera s.k. 
ryggade åkrar. 

Från Getelyckan leder en gammal körväg upp mot Bö tjärn. Vägen omges av gamla betesmarker 
och floran är i god kondition. Stagghed, blåbär-lingonrished och rödvenfriskäng förekommer utmed 
vägen. I mer höglänta marker finns små ljunghedsfragment. 

Bö tjärn omges av betade stränder med starrvegetation och strax intill sjön i väster finns betade 
skalgrusbankar med ett mycket fint grästäcke som karaktäriseras av arter som darrgräs, vildlin, 
backtimjan, kustgentiana, brudbröd, gulkämpar och kattfot. 

Från Bö tjärn leder en gammal körväg söderut mot Morik. Både körvägen och den omgivande 
marken är välhävdad och underlaget utgörs av skalgrus. Floran är också här mycket rik, och 
karaktärsart är brudbröd som förekommer i stor riklighet. Omgivande hällmarker täcks av 
hällmarkstorräng och ljunghed.  

Norr om Bö tjärn finns ett område med gammal åkermark som omges av en bård med gräsrika 
marker. Här påträffas bl.a. en vacker stagghed med rika bestånd av granspira. I höjdområdena öster 
om dessa öppna åker- och hagmarkspartier finns betade hällmarker som troligen har ursprung som 
utmarksbeten. Även dessa hävdas idag.  

Vid Häle mosse, som är en relativt stor våtmark i områdets norra del, har hävden upphört. 
Området har dock till en del karaktär av slåtterkärr. Karaktärsarter är säv, vass, flaskstarr, hundstarr 
och blåsstarr. Enstaka sälgbuskar utgör buskskikt. Mitt i våtmarksområdet ligger en gammal gård där 
de kringliggande åkermarkerna fortfarande slås med lie. 
 
Bedömning: N1/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7A NO, 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 070 79, 071 70 
Koordinater: 643590/125000 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Mycket artrik flora. Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. Lång agrarhistorisk 
kontinuitet. Musealt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. Stort välhävdat utmarksområde med 
välutvecklade gräsmarker.  
Areal: 190 ha. 
Naturlig fodermark: 55 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet.  
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund, 1987: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 
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19-12. MORIKS KILE 
Den innersta delen av Moriks kile, från Tjärholmen i sydväst till Aröd i öster, domineras av ett 
välhävdat, opåverkat och örtrikt beteslandskap med mycket tilltalande landskapsbild. I områdets 
centrala delar ligger en vacker och välbetad havsstrandäng som ger karaktär åt hela landskapet. 
Dessutom finns flera mindre kullar med fläckvis mycket väl utvecklade gräsmarker, och området är 
rikt på lövdungar, diken och örtrika småbiotoper. Hävden är god i merparten av området. På 
Tjärholmen finns fårsvingeltorräng och hällmarker, och på en sydvänd sluttning i den norra delen av 
området finns en väl utvecklad och mycket art- och örtrik ljunghed. Längre in finns åkermarker med 
rikt inslag av stengärdesgårdar, mindre buskage och lövskogsbryn. 
 
Bedömning: N2 
 

Topografiskt kartblad: 7A NO, 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 070 69, 071 60 
Koordinater: 643430/124970 
Primära bevarandemotiv: Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet. Biologiskt mångformigt område.  
Areal: 12 ha. 
Naturlig fodermark: 8,7 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. 

 
 
19-13. TOLLEBY 
Tolleby ligger i en vid dalgång som inrymmer ett variationsrikt kulturlandskap med inslag av 
småbiotoper som gärdesgårdar, lövbårder, öppna diken, hagmarker m.m. Området domineras av en 
öppen uppodlad dalgång omgiven av betade bergsluttningar och bergstup. De välbetade 
betesmarkerna är små men väl synliga från stora vägen. De omges av åkermark i väster och i norr 
medan östsidan utgörs av branta bergstup.  
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 60, 071 70 
Koordinater: 643470/125130 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Rikligt med små, 
smala och brukade åkermarker.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 11 ha. 
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. 

 
 
19-14. KUBALLE OCH OLSBY KILE 
Området är beläget strax norr om Rönnäng och sträcker sig från gården Kärret i söder till Kuballe i 
norr. Det är ett litet men mycket varierat odlingslandskap med ett bitvis rikt inslag av olika 
naturtyper, växtsamhällen och hotade och sällsynta arter som är knutna till det gamla svenska 
odlingslandskapet. 

Vid Mölnebo, på östsidan om vägen mot Rönnäng, ligger ett litet bergsparti vars östra delar sluttar 
ner mot Hakefjorden. De betade backarna ner mot havet hyser välutvecklade gräsmarker. Mindre 
träddungar, öppna gräsrika partier och hällmarker karaktäriserar området. Vid stranden finns vacker 
havsstrandvegetation med fläckvis rika bestånd av strandrödtoppa. Olsby och Kuballe kilar ligger 
ca 4 km norr om Rönnäng vid Hakefjorden. De båda vikarna åtskiljs av Kuballe ö som är en halvö och 
Bockholmen som förbinds med Kuballe ö via en stenlagd brygga. På Kuballe ö och Bockholmen 
dominerar hällmarker, men fläckvis, som på toppen av Kuballe ö, finns stora gräsbärande partier. 
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Vid gården Kärret någon kilometer närmare Rönnäng ligger en delvis fårbetad, nordöstsluttande 
skalgrusbank med artrik flora. Gullviva, jordtistel, ormtunga, ängsgentiana, låsbräken och spåtistel 
förekommer alla tämligen allmänt i de öppna skalgrusrika partierna. Kring de öppna åkrarna vid 
Kärret ligger gammal ek- och ädellövskog. Från Kärret löper en äldre körväg över berget mot väster 
upp till en smal uppodlad dalgång med mycket väl bibehållna mindre åkermarker, slåttervallar och 
välbevarade betesmarker. De gamla vägarna går här, på traditionellt sätt, i skärningen mellan berg 
och dalbotten. I dalens botten rinner en mindre bäck fram omgiven av fuktiga marker med ett rikt 
insektsliv. 
 
Bedömning: N1/K1 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 60 
Koordinater: 643330/125250 
Primära bevarandemotiv: Mycket biotoprikt odlingslandskap. Riklig förekomst av hagmarker med rik och 
hävdgynnad flora.  
Areal: 140 ha. 
Naturlig fodermark: 35 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för friluftslivet (FO 3). 
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Hultengren, S. & Martinsson, P.-O. 1989: Lövskogar i Tjörns kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1989:7. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. 

 
 
19-15. BRÄCKE OCH ÅKERVIK 
Vid Bräcke och Åkervik ligger en liten dalgång med ett varierat odlingslandskap vars omgivningar 
kännetecknas av ett stort antal betesmarker. Området är rikt på småbiotoper, och inslaget av öppna 
diken, mindre strandängar, äldre vägar och stengärdesgårdar är bitvis påtagligt.  

I de omgivande gräsbackarna är torrängsfloran ofta väl utvecklad och i de mot söder sluttande 
backarna påträffas torrängsarter som spåtistel, kattfot och backtimjan. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 60, 071 61, 071 70, 071 71 
Koordinater: 643530/125520 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär.  
Areal: 75 ha. 
Naturlig fodermark: 14 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för friluftslivet (FO 3).  
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Göteborg. 

 
 
19-16. KÄRRSÖN OCH LILLA DYRÖN 
Kärrsön ligger ca 2 km öster om Rönnäng och är en av huvudöarna i en ökedja som sträcker sig från 
Åstol till Lilla Dyrön. Geologin i området domineras av hällmarker och av smala skalgrusfyllda 
dalgångar. Dalgångarnas sidor är mestadels täckta av vacker ädellövskog. Två gamla gårdar finns på 
ön. Kärrsön ger fortfarande, trots igenväxning och svag hävd, ett tydligt intryck av äldre 
kustjordbruksmiljö med väl bibehållen helhet. Hävden upprätt hålls av får som betar i stort sett hela 
området. På en höjd finns en gammal väderkvarn. 

Markerna är till större delen torra och domineras av hällmarker, men fuktiga partier förekommer. I 
mindre fläckar ner mot stranden är floran mycket artrik och mestadels opåverkad, och här finns en 
väl utvecklad och mycket tät grässvål som domineras av fårsvingeltorräng. Här och var finns 
skalgrusbankar vilka kraftigt påverkar floran, och arter som väddklint, sötvedel, mjuknäva, backvial, 
vildlin, ängsstarr och stor fetknopp förekommer ymnigt. Gräsmarkerna omges av hällmarker med 
mycket tunt eller obefintligt jordtäcke, men på många ställen i dessa hällmarker har en fin 
ljunghedsvegetation inrättat sig. I en bård utmed områdets stränder finns havsstrandängar. I 
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anslutning till betesmarkerna finns betade partier med tät ädellövskog där grov alm och ask 
dominerar. 

På norra delen av Kärrsön och på södra delen av Lilla Dyrön och kring den landbrygga som 
förbinder de båda öarna ligger ett stort, öppet och tämligen välhävdat parti med kulturpåverkade 
betesmarker. I strandängarna påträffas dvärgarun och bohusmarrisp. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B NV 
Ekonomiskt kartblad: 071 60 
Koordinater: 643140/125420 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Riklig förekomst av hagmarker med rik och hävdgynnad flora. Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad 
helhet.  
Areal: 50 ha. 
Naturlig fodermark: 31 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 3). 
Referenser: • Hultengren, S. 1989: Ängar och hagar på Tjörn. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1989:3. Göteborg. • Hultengren, S. & Martinsson, P.-O. 1989: Lövskogar i Tjörns kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1989:7. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunal-
förbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. • Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. 

 
 
UDDEVALLA KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Uddevalla kommun 
 
 
85-01. ANNERÖD 
Vid Anneröd ligger ett variationsrikt och bitvis småbiotoprikt och småkuperat odlingslandskap. Det 
domineras av åkermarker men har inslag av kultiverade betesmarker i de perifera delarna.  
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 62 
Koordinater: 648380/126130 
Primära bevarandemotiv: Variationsrikt odlingslandskap med åkrar och inslag av kultiverade betesmarker med 
”god” hagmarkskaraktär. Biologiskt mångformigt område.  
Areal: 40 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 

 
 
85-02. SKREDSVIK, GULLMARSBERG OCH KOLSBY 
Kring Skredsvik i Gullmarsfjorden ligger ett odlingslandskap som starkt präglas av vidsträckta 
strandängar och av den vackra udden Gullmarsberg. Området i sin helhet är rikt på olika marktyper 
och hyser en uttalad variationsrikedom på detaljer i odlingslandskapet. Vid Skredsvik finns väl 
bibehållna strandängsmiljöer. Det starkt skiftande fornlämningsbeståndet illustrerar ett mycket långt 
skede i kulturlandskapets framväxt. Landskapet kring Gullmarsvik domineras av ett öppet 
odlingslandskap med åker- och betesmarker samt betade strandängar. En bokskog finns söder om 
Gullmarsberg.  
 
Bedömning: N2/K2 
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Ekhage öster om Skredsvik. Foto: Roland Olin. 
 
 
Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 52, 081 53, 081 61, 081 62 
Koordinater: 648070/125900 
Primära bevarandemotiv: Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet. Odlingslandskap med rikt inslag av 
åkerholmar och andra odlingshinder. Lövskogsrikt odlingslandskap. Välbevarat herrgårdslandskap.  
Areal: 530 ha. 
Naturlig fodermark: 39 ha. 
Naturreservat: 4 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 3), 
riksintresse för naturvården (NO 2), riksintresse för kulturmiljövården (KO 66), fornlämningsmiljö av länsintresse. 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 1983. Uddevalla kommun & Bohusläns 
museum. Uddevalla. 

 
 
Det varierade fornlämningsbeståndet vid Gullmarsberg, med inslag av tidiga megalitgravar, rösen 
av bronsålderskaraktär och järnåldersgravfält, fram till ruinen av den medeltida borgen Dynge hus, 
illustrerar ett mycket långt skede i kulturlandskapets framväxt. 
Foto: Jan Norrman. 
 
 
Särskilt intressanta delområden 
Gullmarsberg. Gullmarsberg är ett säteri med en intilliggande fornlämningsmiljö. Det varierade 
fornlämningsbeståndet med inslag av tidiga megalitgravar, rösen av bronsålderskaraktär och 
järnåldersgravfält, fram till ruinen av den medeltida borgen Dynge hus, illustrerar ett mycket långt 
skede i kulturlandskapets framväxt.  

Spridda inom området är ett 45-tal gravar av starkt varierande karaktär. Närmare 30 av dessa är 
emellertid belägna på tre gravfält, vilka förutom högar även innehåller ett mindre antal långhögar 
samt i ett fall även en domarring. Bland övriga fornlämningar av järnålderskaraktär märks framför 
allt en storhög med en diameter av 27 m samt några ensamliggande högar. Dynge ruin är en av länets 
fåtaliga medeltida ruiner. Från det strategiska läget hade man god uppsikt över de betydelsefulla 
kommunikationsstråken. Dynge ruin undersöktes åren 1912-1913 och visade sig vara en 
borganläggning med fyrkantig grundplan. Murarna var av sten och byggda i skalmursteknik. Såväl 
fynd som skriftliga källor tyder på att Dynge hus uppfördes någon gång under 1200-talets senare 
hälft. Borgen var ett kronans förrådshus. Dynge hus övergavs troligen på 1500-talet. På 1600-talet lät 
Rutger von Ascheberg uppföra säteriet Gullmarsberg vilket senare blivit om- och tillbyggt under 
1800-talet. Källarvalven från 1600-talet är dock bevarade. Säteriet blev byggnadsminne 1979. 
Borgruinen hävdas med slåtter. 
 
Bedömning: N2/K2 
 
Kolsby, Bro och Utäng. Från Skredsvik och österut sträcker sig ett variationsrikt odlingslandskap 
som domineras av åkermark men med inslag av enstaka väl bevarade hagmarker i sluttningarna. 
Området kännetecknas av ensamliggande gårdar, halvstora åkermarker och mindre lövdungar 
 
Bedömning: K2 
 
 
85-03. BÖRSÅS 
Vid gården Börsås ligger en större fornlämningsmiljö, omgiven av öppna åker- och betesmarker. 
Miljön domineras av ett brant fornborgsberg benämnt Börsås kulle, där man förutom 
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befästningsvallar även har påträffat terrasseringar. Söder om berget ligger en mindre gravgrupp om 
tre högar.  
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 50, 081 51 
Koordinater: 647820/125530 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  
Areal: 75 ha. 
Naturlig fodermark: 0,5 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Inventering av 
ädellövskog. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:4. • Bertilsson, U. 
& Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, kulturmiljöenheten. 

 
 
85-04. STENSBACKA, BUA OCH HÄLLEBÄCK 
Från Stensbacka i sydöst till Hällebäck intill Gullmarsfjorden i norr ligger ett mycket vackert och 
innehållsrikt betes- och odlingslandskap. Områdets betesmarker ger mycket stark karaktär åt 
landskapet. Genom området rinner en å som skurit sig ner genom sedimenten och skapat ett bitvis 
imponerande ravinsystem. Området är välhävdat framförallt i den södra delen. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV, 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 40, 081 41, 081 50, 081 51 
Koordinater: 647510/125470 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Odlingslandskap 
som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska former. Mycket tilltalande landskapsbild 
som är beroende av fortsatt odling.  
Areal: 130 ha. 
Naturlig fodermark: 14 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet. 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
85-05. HÖGÅS 
Högås ligger i en dalgång med åker- och betesmarker som i norr begränsas av ett höjdparti med kyrka 
och skola. Namnet Högås återfinns i skriftliga källor från 1300-talet. Den gamla, förmodligen 
medeltida, kyrkan revs vid 1800-talets mitt och ersattes med den nuvarande kyrkobyggnaden, som 
togs i bruk 1868. I anslutning till kyrkan finns ett järnåldersgravfält och en stenåldersboplats. 
Bebyggelsen inom området har mycket skiftande ålder och karaktär och i dalgången finns allt från 
storgårdar till båtsmanstorp, och från stora salsbyggnader till små enkelstugor. 
Kulturlandskapsbilden i området är splittrad men innehåller ”öar” av värdefulla kulturmiljöer. 
Områdets sammantagna kulturhistoriska värde uppbärs huvudsakligen av dessa. Som exempel kan 
nämnas miljön kring Högås kyrka, Hällegårdarna i söder samt de enskilda gårdarnas placering på 
höjdlägen längs den gamla landsvägen. Flera av jordbruksfastigheterna omges av lövträdsbevuxna 
betesmarker, vilka är av stor betydelse för landskapsbilden. Längst ner mot Nötesund ligger en större 
strandängsmiljö omgiven av ett estetiskt tilltalande landskap. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 41 
Koordinater: 647340/125790 
Primära bevarandemotiv: Lång agrarhistorisk kontinuitet. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad 
äldre jordbruksbebyggelse.  
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Areal: 240 ha. 
Naturlig fodermark: 12 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 
1983. Uddevalla kommun & Bohusläns museum. Uddevalla. 

 
 
85-06. KAMPERÖD, GRANHOGEN 
Landskapet kring Kamperöd och Granhogen är ett exempel på en sedan lång tid hävdad 
jordbruksbygd, där strukturen i jordbruket under skilda epoker återspeglas i markernas och 
byggnadernas karaktär. Förhistoriska lämningar förekommer talrikast på sydsluttningen ner mot 
gårdarna Hogane och Granhogen. Här finns flera fyndplatser för arbetad flinta och på Granhogen 
finns en av Bohusläns största gravhögar. Öster om denna i likartat läge finns dessutom tre resta hällar, 
vilka möjligen kan utgöra rester av en hällkista. I den södra delen av området ligger ett gravfält med 
15 högar, varav några uppgår till 15 m i diameter. Den dominerande storhögen kräver av 
landskapsestetiska skäl att ett större landskapsavsnitt hålls öppet mot fornlämningskoncentrationen i 
miljöns södra del. 

Dalbottnarna utgörs idag huvudsakligen av jordbruksmark i drift. Gårdarna Hogane, Granhogen 
och Rotvik fick under 1800-talets senare del ett försörjningstillskott genom exploatering av 
utmarkernas stora skogar. Gårdarna är genomgående mycket välbevarade, och är representativa för 
en välmående jordbruksbygd i Bohuslän. Manbyggnaderna speglar byggnadsskickets utveckling 
under hela 1800-talet. Ekonomibyggnaderna är av yngre datum. På markerna finns ett omfattande 
system av stenhägnader samt två äldre vägar. Den äldsta vägen, som är omgärdad av stenmurar, 
finns dokumenterad 1791 och löper utmed berget mellan Hogane och Granhogen. Den yngre, 
häradsvägen från 1870-talet, är bitvis mycket välbevarad och huvudsakligen lagd på en uppmurad 
vägbank. 

Den smala sprickdalen på Kamperöd skiljer sig bebyggelsemässigt från ovan beskrivna gårdar. 
Den ringa jordbruksmarken gav försörjning endast åt torp och mindre gårdar. Enkelstugor och små 
dubbelhus från 1800-talets senare hälft och 1900-talets början dominerar bebyggelsebilden. De yngre 
bostadshusen ansluter mycket tydligt till den äldre byggnadstraditionen. 
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 51 
Koordinater: 647630/125780 
Primära bevarandemotiv: Lång agrarhistorisk kontinuitet. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad 
äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 130 ha. 
Naturlig fodermark: 2,5 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 1983. Uddevalla kommun & Bohusläns 
museum. Uddevalla. 

 
 
85-07. GUNNERÖD OCH ROTVIKS VATTEN 
Landskapet utgörs här av utmarker till de mer väletablerade och rika jordbruksbygderna i de 
närbelägna dalgångarna. Skogstorp omgivna av små och stenmursinhägnade åkerlappar ger en bild 
av gångna tiders nu nästan bortglömda hushållning. Bebyggelsen är en fin provkarta på 
byggnadstraditionen inom denna icke kustnära del av Bohuslän under ett och ett halvt sekel. På 
höjdpartiet väster om Gunneröd vatten och Piltorpe vatten ligger en samling gårdar och torp med 
små åkertegar. Sluttningen ner mot det trolska Gunneröd vatten är hävdad jordbruksmark och 
partiet väster därom djup barrskog. Runt Piltorpe vatten är marken låglänt och sank. Utöver rikligt 
med fornlämningar av stenålderskaraktär finns det inom miljön även ett röse och ett par högar som 
vittnar om att området utnyttjats under senare delen av forntiden. I skiljelinjen mellan jordbruksmark 
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och skog löper en äldre väg, prästvägen. Vägen används nu mest som gångstig, men är mycket 
välbevarad. Flertalet av de här berörda fastigheterna är uppförda utmed vägsträckningen. Norr om 
Piltorpe vatten finns en kombinerad såg och kvarnanläggning vid den nu nästan uttorkade 
bäckfåran. Verksamheten startade 1911 och lades ner 1974. Samtliga tillhörande byggnader är 
uppförda under 1900-talets första hälft och föga förändrade sedan byggnadstiden. 

Rotviks vatten ligger ca en kilometer norr om Svälte kile. Sjön utgör växtlokal för den troligen 
inplanterade flytbladsväxten sjögull. Arten finns endast på ett 10-tal platser i Sverige. Sjöns 
omgivningar präglas av omväxlande sumpskog, igenväxande betesmarker, hällmarkstallskog och 
granskog. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 51, 081 52 
Koordinater: 647740/125990 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap. För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad 
äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 40 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 
1983. Uddevalla kommun & Bohusläns museum. Uddevalla. 

 
 
85-08. SVÄLTE KILE 
Svälte kile är en nordvästlig utlöpare av Havstensfjorden och här ligger kommunens allra vackraste 
och bäst bevarade strandängsmiljö intill jordbruksmarkerna vid Rotviksbro. De grunda, näringsrika 
bottnarna och omgivande strandängar hyser ett rikt fågelliv. Periodvis uppehåller sig här stora 
mängder av gräsand, knipa, ejder, vigg, bläsand och knölsvan.  
 
Bedömning: N1 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 51 
Koordinater: 647530/125960 
Primära bevarandemotiv: Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet.  
Areal: 40 ha. 
Naturlig fodermark: 20 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 7), naturvårdsplan för länet. 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
85-09. TÅNGA 
Tånga är ett flackt kulturlandskap beläget invid Havstensfjorden omedelbart norr om Havsten. 
Åkermark dominerar i området men vid Sjötången i sydost finns ett mindre parti med betesmark i 
anslutning till en vacker eklund. Kulturmarken når ända ner till strandkanten där spridda 
vassbestånd tar vid.  
 
Bedömning: N3/K2 

 
Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 42 
Koordinater: 647380/126090 
Primära bevarandemotiv: Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 6,8 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för naturvården (NO 7), naturvårdsplan för länet, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
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Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla 
kommun 1983. Uddevalla kommun & Bohusläns museum. Uddevalla. 

 
 
85-10. BOKENÄS 
Bokenäsets centrala delar domineras av en för trakten ovanligt bred odlad dalgång, som sträcker sig i 
öst-västlig riktning med små utlöpare åt norr och söder. De svagt sluttande bergsidorna som omger 
dalgången utnyttjas bitvis som betesmarker vilka ofta omgärdas av vackra stenmurar. Området är 
fornlämningsrikt och de förhistoriska lämningarna påträffas i huvudsak på höjdryggarna kring dalen. 
Rikast representerad är bronsåldern genom rösen av olika slag, men även stenålderns dösar, 
gånggrifter och hällkistor finns i området.  

Bokenäs gamla kyrka är från 1100-talet och är en av de äldsta kvarvarande kyrkobyggnaderna i 
länet. Inom landskapet dominerar ensamliggande, medelstora gårdar, vilkas namn i flera fall kan 
följas tillbaka till 1300-talet. Mer koncentrerad bebyggelse har dock funnits tidigare, t.ex. en 
bebyggelsesamling bestående av flera gårdar, som fram till storskiftet låg ungefär på den plats där 
Bokenäs nya kyrka nu ligger. Vid skiftets genomförande splittrades hela gårdsklungan och 
byggnaderna flyttades ut. Dagens gårdar ligger på vanligt bohuslänskt sätt i skärningspunkten 
mellan odlade marker och kala berg. Bebyggelsen har ibland mycket gamla anor och till den gamla 
prästgården i Svenseröd hör en byggnad, som anses vara socknens äldsta. Byggnaden är en parstuga 
från 1600-talet, använd som adjunktbostad. Prästgårdens huvudbyggnad, en salsbyggnad, är uppförd 
1824. 
 
Bedömning: N3/K1 
 
 
Bokenäs gamla kyrka är från 1100-talet och därmed en av de äldsta kvarvarande kyrkobyggnaderna 
i länet. Den nya kyrkan ligger norr om vägen. Foto: Jan Norrman. 

 
 
Topografiskt kartblad: 8A SO, 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 080 49, 081 40 
Koordinater: 647120/125150 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Lång 
agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 230 ha. 
Naturlig fodermark: 4,2 ha. 
Planer och förordnanden: Riksintresse för kulturmiljövården, fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: 
Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 1983. Uddevalla kommun & Bohusläns 
museum. Uddevalla. 

 
 
85-11. HOLMA, UTBY 
Holma som ligger mellan Uddevalla och Rotvik är ett relativt storskaligt jordbruksområde vars 
huvudsakliga värden utgörs av en fornlämningsmiljö, en samlad by med omgivande jordbruksmark 
och av strandängar utmed Havstensfjorden. Åkermarken till Utby ligger koncentrerad norr och öster 
om byn. I väster finns lövskogsklädda bergsklackar och vid Havstensfjorden ligger betade 
strandängar. 

Fornlämningsbilden antyder en kontinuerlig bosättning genom en stor del av forntiden och ända in 
i historisk tid. Tre gravfält ansluter till odlingsmarkerna kring Holma by på ett sätt som har få 
motsvarigheter i länet. Själva byn Utby har ett stort kulturhistoriskt värde genom sin samlade 
gårdsbebyggelse utmed en bygata. Utby är den enda kvarvarande byn i egentlig historisk mening i 
Uddevalla kommun. Det omgivande landskapet består av mjukt kuperad, uppodlad ler- och 
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moränmark som flackar ut ner mot fjorden. Området är genombrutet av flera bergshöjder och 
moränavsättningar, rika på fornlämningar och välbevarad bebyggelse. Ett 30-tal fornlämningslokaler 
återfinns inom området och närmare hälften utgörs av ensamliggande eller i mindre grupper samlade 
rösen och oregelbundna stensättningar med stenfyllning. Inom miljön finns dessutom fyra gravfält av 
järnålderskaraktär varav ett har inslag av ovala högar och är typiskt beläget i sadelläge medan de 
övriga på ett markant sätt ansluter till bebyggelsen inom Holma by. I miljöns sydöstra del ingår 
dessutom en redan i äldre uppteckningar uppmärksammad hällristningslokal i uttalat strandläge.  
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV, 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 42, 081 52 
Koordinater: 647610/126310 
Primära bevarandemotiv: Oskiftad by. Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 
Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar och andra odlingshinder.  
Areal: 260 ha. 
Naturlig fodermark: 11 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för naturvården (NO 7), fornlämningsmiljö av 
länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 1983. Uddevalla kommun & Bohusläns 
museum. Uddevalla. 

 
 
85-12. STAN OCH MOLLÖN 
Stan är en gård strax sydväst om Herrestad, och Mollön är en liten halvö strax söder om Stan. Ett 
mjukt sluttande åkerlandskap omgärdat av bergknallar och närmast havet strandängar, karaktäriserar 
fastigheterna Stan, Mosshed och Berg Nedre. Området kallas sedan länge Kanaans land på grund av 
den osedvanligt bördiga jorden. Landtungan som förbinder Mollön med fastlandet kallas Wällen och 
är en landvinning från havet. Under 1700-talets slut skiftades markstycket, som är ett uppgrundat 
sund. I anslutning till den smala landbryggan mellan fastlandet och Mollön ligger fina strandängar 
med välbetad vegetation.  

Jordbruket har, på grund av den ovanligt bördiga jorden, sedan lång tid tillbaka dominerat 
traktens näringsliv. Inom området finns endast en känd fast fornlämning, en stenåldersboplats på 
Mollön. Strax utanför området finns dock flera lämningar från stenåldern.  
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV, 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 43, 081 53 
Koordinater: 647470/126600 
Primära bevarandemotiv: Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet. För den naturgeografiska regionen 
typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse.  
Areal: 160 ha. 
Naturlig fodermark: 15 ha. 
Naturreservat: 20 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet. 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
85-13. HEE, KISSLEBERG 
En långsmal dalgång sträcker sig från Herrestadsfjällets höga skogsbygder ner mot slätten runt 
Herrestads kyrka. Den smala dalbottnen domineras av små åkrar och ängar gränsande till 
skogsplanteringar. Heedalgången har idag några få ensamliggande gårdar. Före laga skiftet 1835 låg 
bebyggelsen samlad ungefär vid nuvarande järnvägsövergången. Hee är känt sedan 1388 och namnet 
torde vara en böjningsform av ordet hed. Man kan anta att markerna norr om den gamla byn haft 
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hedkaraktär före de moderna skogsplanteringarna. På det äldre kartmaterialet betecknas detta 
område som utmarker och i sen tid förekom här torvtäkt.  
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B NV 
Ekonomiskt kartblad: 081 53, 081 54 
Koordinater: 647780/126950 
Primära bevarandemotiv: Oskiftade ensamgårdar. Biologiskt mångformigt område.  
Areal: 40 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 1983. Uddevalla kommun & Bohusläns museum. 
Uddevalla. • Kulturhistorisk inventering av Uddevallas ytterområden. Uddevalla kommun & Bohusläns museum 
1989. Bohusläns museums arkiv. 

 
 
85-14. LANE RYR 
Vid Lane Ryr ligger ett bitvis kuperat odlings- och betespräglat landskap kring den gamla kyrkan. 
Områdets huvudsakliga värden utgörs av en vacker bäckravin som på vissa ställen har stark 
betesprägel. 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B NO 
Ekonomiskt kartblad: 081 66 
Koordinater: 648130/128080 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär.  
Areal: 50 ha. 
Naturlig fodermark: 3,2 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet. 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
85-15. DRAGSMARK 
Landskapet kring Dragsmark utgörs av två dalgångar med åkrar och betesmarker och en medeltida 
klosterruin. I det dåtida Norge var det ett betydelsefullt kloster som hade omfattande jordegendomar 
och stort inflytande. Resterna av klosteranläggningen som härrör från 1200-1500-tal och den 
nuvarande kyrkan från 1700-talet ligger i den lilla dalgången innanför Klosterbukten. Den 
igenväxande karpdammen som ligger väster om Klostergårdarna har troligen anlagts av munkarna. 

Bebyggelsen i området är mycket välbevarad och visar byggnadsskickets utveckling från omkring 
1800-talets mitt fram till våra dagar. Själva Dragsmarksdalens bebyggelse skiljer sig från gårdarna på 
Kättorp och Örtorp, bl.a. genom en något annorlunda försörjningsstruktur. Lerkilen och 
Klosterbukten exploaterades vid sekelskiftet till badortsområde, och badhus och pensionat uppfördes 
i nära anslutning till gårdarna. Det förra är numera rivet men pensionatet finns fortfarande kvar.  
 
Bedömning: N3/K1 
 

Topografiskt kartblad: 8A SO, 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 080 39, 081 30 
Koordinater: 646720/125020 
Primära bevarandemotiv: För den naturgeografiska regionen typisk och väl bevarad äldre jordbruksbebyggelse. 
Klosterruin med omgivande jordbrukslandskap.  
Areal: 60 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för kulturmiljövården, kommunalt 
kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 1983. Uddevalla kommun & Bohusläns 
museum. Uddevalla. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och 
Bohus län. Koncept. Göteborg. 
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85-16. BASSHOLMEN OCH KÄRLINGESUND 
Bassholmen och Kärlingesund är ett av Uddevalla kommuns allra bästa exempel på ett genuint 
jordbrukslandskap med ett betydande inslag av välhävdade naturliga betesmarker. Området 
karaktäriseras av små kustanknutna jordbruk med typisk bebyggelse. Jordbruket, som varit grunden i 
ekonomin, har traditionellt kombinerats med andra näringsgrenar som t.ex. småindustri och kustfiske 
och här finns idag gott om lämningar efter detta varierade näringsfång. Allra bäst bibehållet är 
landskapet i anslutning till sundet och på ön Bassholmen. Här kan man fortfarande tala om ett äldre 
levande kulturlandskap. 
 
Bedömning: N2/K2 
 
 
På Bassholmen lever ett gammaldags kulturlandskap kvar. Foto: Thomas Carlén. 

 
 
Topografiskt kartblad: 8A SO 
Ekonomiskt kartblad: 080 29, 080 39 
Koordinater: 646590/124810 
Primära bevarandemotiv: Biologiskt mångformigt område. Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. Mycket 
biotoprikt odlingslandskap.  
Areal: 180 ha. 
Naturlig fodermark: 91 ha. 
Naturreservat: xx ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 3), 
riksintresse för naturvården (NO 52), kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla 
kommun 1983. Uddevalla kommun & Bohusläns museum. Uddevalla. 

 
Särskilt intressanta delområden 
 
Bassholmen. Bassholmen karaktäriseras av ett särpräglat och tilltalande kulturlandskap med smala, 
lövträdskantade dalstråk i öster och vidsträckta, öppna ängsmarker i de centrala delarna. Öns 
nordvästra del kännetecknas av vacker barrblandskog med rikligt inslag av björk och ek. De låga 
bergknallarna på öns centrala del omges främst av grova, vidkroniga ekar, och vid den gamla gården 
finns ett parkliknande område med lind, alm, ask, lönn samt mycket stora ekar. 

På Bassholmen fanns ett trankokeri och ett sillsalteri, vilka var i bruk även under sillperioderna på 
1800-talet. Byggnaderna övergick 1908 till Bolinders Mekaniska Verkstad. Verksamheten avtog dock 
mot 1900-talets mitt och under 1950-talet var ett varv inrymt i lokalerna. Sedan detta lades ner har 
ingen nyetablering gjorts på ön. Industrilokalerna med tillhörande disponentvilla och 
arbetarbostäder, uppförda omkring sekelskiftet, är exteriört mycket lite förändrade sedan 
byggnadstiden. De används idag som båtmuseum, vandrarhem och sommarbostäder. På Bassholmen 
finns dessutom en större jordbruksfastighet och de omgivande markerna utnyttjas idag i huvudsak 
till bete. Manbyggnaden, en salsbyggnad, uppfördes vid sekelskiftet liksom flertalet av 
ekonomibyggnaderna. Dessa är många till antalet, välbevarade men endast delvis i bruk.  

För friluftslivet erbjuder Bassholmen ypperliga möjligheter att ströva och uppleva ett rofyllt, 
gammalt kulturlandskap med dess mångskiftande natur. 
 
Bedömning: N2/K2 
 
Kärlingesund. Kärlingesund är beläget på Bokenäshalvöns västligaste del och ingår i det omfattande 
strandområde som omger de grunda och fågelrika vattnen mellan Bokenäset, Skaftölandet och 
Flatön. Topografin i området är starkt bruten med höglänta berg omväxlande med djupa, 
lövskogskantade dalstråk. Området är synnerligen tilltalande och karaktäristiskt för 
odlingslandskapet på de yttre delarna av Bokenäset. Av särskilt intresse är de vackra 
lövskogspartierna som kantar betesmarkerna i dalsänkorna. Randlövskogen består av ek med inslag 
av bok och kring några små bäckraviner växer alm, ask, al och hassel.  
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På Kärlingesund och den kustnära delen av fastigheten Fossen är landskapet kargare med kala 
berg åtskilda av små dalgångar, kantade med ek och bok. Kustremsan sluttar mjukt ner mot 
Strömmarna. Odlade marker återfinns huvudsakligen runt gårdarna. Inte långt från stranden löper 
från Munkeby till Kärlingesund en äldre väg på en uppmurad vägbank. Vägen har troligen 
tillkommit under sillperioden vid 1700-talets slut, men förbättrats och byggts om under årens lopp. 
Under denna sillrusch låg byggnader och bryggor tätt utmed vattnet. På Kärlingesund låg omkring 
1788 två sillsalterier och fyra trankokerier och på Fossen låg ett kokeri. Både Kärlingesund och Fossen 
tycks vara relativt unga hemman. De kan härledas till 1600-talet som kronohemman. Dessa två 
stamfastigheter har under seklernas lopp uppdelats i flera gårdar. Den nuvarande bebyggelsen kan 
beskrivas som typiskt bohuslänsk, vad gäller såväl husens placering i landskapet som hustyp och 
utformning. Byggnaderna är huvudsakligen uppförda under 1800-talets senare hälft. De olika 
fastigheterna utgör tillsammans ett gott exempel på den lokala byggnadstraditionen från omkring 
1850 till 1900-talets första decennier. 

Ur rekreationssynpunkt är området ytterst tilltalande och ger goda möjligheter till strövtåg. 
Sommartid är båtturismen i området längs Nordströmmarna högst betydande. 
 
Bedömning: N2/K2 
 
 
85-17. STORA HASSELÖN 
De gamla jordbruksmarkerna på Stora Hasselön är idag nedlagda men området hyser fortfarande 
mycket stora historiska värden och utgör ett mycket gott och välbevarat exempel på hur små genuina 
kustjordbruk bedrevs under mycket knappa förhållanden förr i tiden. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 32, 081 42 
Koordinater: 647000/126390 
Primära bevarandemotiv: Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. Rikt inslag av kultiverade 
betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär.  
Areal: 30 ha. 
Naturlig fodermark: 8,3 ha. 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
85-18. FORSHÄLLADALEN 
Forshälladalen är en gammal central jordbruksbygd med rikt inslag av fornlämningsmiljöer. 
Odlingslandskapet domineras av åkrar i dalbottnen, men det finns också en hel del mer eller mindre 
väl bevarade betesmarker i dalslänter och på bergholmar. Här finns också äldre jordbruksbebyggelse 
med skola, gästgiveri, kyrka, prästgård, sockenmagasin och tingshus. Jordbruksbebyggelsen härrör 
från 1800-talet. Gårdarna är stora och placerade i höjdlägen i övergången mellan berg och dal. 
Välståndet har manifesterats i de präktiga mangårdsbyggnaderna. Områdets karaktär av gammal 
centralpunkt förstärks genom det rika inslaget av fornlämningar. Inom området finns ett 80-tal 
fornlämningar, huvudsakligen gravar. Förutom en hällkista, en hög och två rösen, varav ett med 
brätte som kallas Kung Eskils grav, ingår ett större och ett mindre gravfält, med 65 respektive 5 
fornlämningar. Båda är sannolikt av äldre järnålderskaraktär. Platsen för tre troliga stensättningar i 
östra delen kallas enligt tradition Tingberg, ett namn som ytterligare förstärker antagandet att 
området varit en centralpunkt i socknen. 

Genom dalgången rinner den havsöringförande Forshällaån.  
 
Bedömning: K1 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 34 
Koordinater: 646940/127220 
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Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Välbevarade 
fornlämningar/fornåkrar i öppet exponerat läge. Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
Areal: 280 ha. 
Naturlig fodermark: 2,7 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 1983. Uddevalla kommun & Bohusläns 
museum. Uddevalla. 

 
 
85-19. VASSBOVIK OCH HOGARNA 
Vid Vassbovik nordost om Vassbosjön ligger ett variationsrikt och bitvis småbiotoprikt 
odlingslandskap omgivet av branta dalsidor. Dalen domineras av åkermark men hyser fläckvis väl 
bevarade hagmarker i sluttningarna. Intill Vassbosjöns östra strand ligger en vacker och välbevarad 
strandängsmiljö. Norr om Vassbo ligger Hogarna som är ytterligare ett litet och varierat landskap 
med ett bitvis stort inslag av naturliga betesmarker. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SO 
Ekonomiskt kartblad: 081 35 
Koordinater: 646950/127650 
Primära bevarandemotiv: Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar och andra odlingshinder. Biologiskt 
mångformigt område.  
Areal: 190 ha. 
Naturlig fodermark: 6,6 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, fornlämningsmiljö av länsintresse (Hogarna). 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. 

 
 
85-20. RESTERÖD 
Vid Resteröd ligger en uppodlad dalgång med kyrka och inslag av fornlämningsmiljöer. Den mjukt 
kuperade öst-västliga dalgången upptas av åkrar och betesmarker, omväxlande med lövdungar och 
träd längs ett meandrande vattendrag i dalbottnen. Vid Vägeryr förekommer bete i ett starkt kuperat 
ravinlandskap. Den ålderdomliga kyrkan, fornlämningarna och det omgivande kulturlandskapet 
antyder en jordbrukshistorisk kontinuitet genom många århundraden. Särskilt framträdande är 
gravfältet vid Ryr men inom miljön finns ett 20-tal fornlämningslokaler av starkt skiftande karaktär. 

Resteröds kyrka är troligen uppförd på 1100-talet och senast restaurerad 1920. Kyrkan, som är 
uppförd av sten, ligger relativt högt, mitt i den uppodlade dalgången. Närmast kyrkan utbreder sig 
åkrar och ängar omväxlande med träddungar. Kyrkogården är belägen söder om kyrkan, med den 
äldsta delen omgiven av en gråstensmur.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 33, 081 34 
Koordinater: 646610/127020 
Primära bevarandemotiv: Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. Lövskogsrikt 
odlingslandskap.  
Areal: 90 ha. 
Naturlig fodermark: 5,7 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram, fornlämningsmiljö av länsintresse.  
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: 
Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 1983. Uddevalla kommun & Bohusläns 
museum. Uddevalla. 
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85-21. NOLMANNERÖD 
Området ligger i dalgången mellan Funneshultssjön och Kolbengtserödsjön. Sjöarna inramas av 
branta, barrskogsklädda berg med ställvis mycket storblockiga rasbranter. En markant profil bildar 
den s.k. Funneshultsknipen som med sitt nära nog lodräta stup dominerar landskapsbilden. 
Nolmanneröd är ett litet men starkt kuperat och betesdominerat landskap. Området är varierat och 
småbiotoprikt med inslag av ekskog och betade ekhagar. Här bedrivs bitvis ett jordbruk av 
ålderdomlig karaktär med oregelbundna åkertegar, ängar och hagar kringgärdade av skogklädda 
berg.  På Nolmanneröd 1:2 finns en övergiven by- eller gårdstomt 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV, 8B SO 
Ekonomiskt kartblad: 081 24, 081 34, 081 35 
Koordinater: 646520/127450 
Primära bevarandemotiv: Lövskogsrikt odlingslandskap. Odlingslandskap med rikt inslag av betespräglade 
lövskogar. Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar och andra odlingshinder.  
Areal: 70 ha. 
Naturlig fodermark: 3,0 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet. 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. 

 
 
85-22. ÖSTRA BREDFJÄLLET, VARGEFJÄLLET 
Området omfattar en del av Bredfjället öster om Ljungskile och utgörs av ett flertal mindre gårdar och 
torp. Här finns flera väl bevarade torpjordbruk med inslag av sällsynta och hotade miljöer och arter. 
Kring Buvattnet, Stora Galten och Ivarsbosjön ligger ett flertal mer eller mindre väl bevarade 
gårdsmiljöer. Den kanske allra bäst bevarade miljön heter Ulve- 
 
 
Stagg är ett gräs som efter många års intensiv betesdrift bildar ett växtsamhälle som kallas 
stagghed. Staggen är en karaktärsart för de magra skogstrakterna i det innersta av Bohuslän. Foto: 
Svante Hultengren. 
 
 
hed och ligger i den västra delen av området. Här finns ett ålderdomligt kulturlandskap med små, 
terränganpassade åkrar ner mot Buvattnet. Den lilla gården Vargefjället i söder brukas på genuint sätt 
och har bl.a. inslag av mindre slåtterängar, vilket är unikt för Bohuslän. 
 
Bedömning: N2/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SO 
Ekonomiskt kartblad: 081 25, 081 26, 081 35, 081 36 
Koordinater: 646470/127940 
Primära bevarandemotiv: Rikligt med små, smala och brukade åkermarker. Mycket biotoprikt odlingslandskap. 
Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 160 ha. 
Naturlig fodermark: 12 ha. 
Naturreservat: 15 ha. 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 2), 
riksintresse för kulturmiljövården (KO 63). 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: 
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: 
Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta delen. Uddevalla. • Olsson, Å. 1987: Fjällbygd i Bohuslän. 
Uddevalla. • Kardell, L., Andreasson, G. 1983: Bredfjället. En ljungheds utveckling till friluftsskog. SLU, Avd. för 
landskapsvård, rapport 29. 
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85-23. KÄRR, ASPEN 
Från Ljungskile och upp mot gårdarna Kärr och Aspen sträcker sig en smal dalgång där de nedre 
delarna kännetecknas av större gårdar och längre upp av torp- och småjordbruk. I den trånga 
dalgången ligger ett starkt kuperat ravinlandskap med omfattande men igenväxande betesmarker 
med lövskog i kanterna och längs bäcken. På utmarken ligger tre torp omgivna av små lyckor och 
hagmark. De har en gång varit torp under den närbelägna gården Kärr och är uppförda under 1800-
talets senare hälft. Torpet Kasen är inhägnat av vällagda dubbla stengärdesgårdar. I dalsänkan finns 
två småjordbruk och ytterligare ett torp. Bebyggelsen är placerad i övergången mellan berg och 
odlingsbar mark. 
 
Bedömning: K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 24 
Koordinater: 646370/127290 
Primära bevarandemotiv: Småskaligt odlingslandskap.  
Areal: 30 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 1983. Uddevalla kommun & Bohusläns museum. 
Uddevalla. 

 
 
85-24. BAKERÖD, TÖN 
Bratteforsån kring Bakeröd uppvisar ett bitvis variationsrikt landskap där de betade lövbestånden 
utmed ån och de betade ravinsluttningarna utgör huvudsakliga värden. Idag är landskapet starkt 
påverkat genom olika vägdragningar men utgör ändå ett gott exempel på jordbrukslandskap i 
anslutning till ett välhävdat ravinsystem.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 14, 081 24 
Koordinater: 645920/127210 
Primära bevarandemotiv: Rikt inslag av kultiverade betesmarker med ”god” hagmarkskaraktär. Lövskogsrikt 
odlingslandskap.  
Areal: 70 ha. 
Naturlig fodermark: 5,4 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet. Bratteforsån är av riksintresse för naturvården (NO 34). 
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Hultengren, S. & Martinsson, P.-O. 1988: Epifytiska 
lavar i Bratteforsåns dalgång – en inventering. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:9. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1979: Natur i Göteborgs och Bohus län. Norra och mellersta 
delen. Uddevalla. 

 
 
85-25. RÖD, FÖKERÖD 
Området utgörs av en dalgång med åkrar och betesmarker. På dalbottnen ligger åkrar och i kanterna 
ligger flera stenmursinhägnade hagmarker. Området är biologiskt mångformigt och hyser bl.a. betade 
bäckraviner med träd och buskar längs ett vattendrag. Genom området löper en väg i nord-sydlig 
riktning. Utmed denna ligger bebyggelsen på gles rad. Många av gårdsnamnen har slutändelsen -red 
eller -röd, som betyder röja, vilket tyder på en medeltida bosättning. Större delen av gårdarnas 
byggnadsbestånd är uppfört före 1850.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 14, 081 24 
Koordinater: 646000/127390 
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Primära bevarandemotiv: Biologiskt mångformigt område. Synnerligen väl bevarade stenmurar/stenmurssystem.  
Areal: 70 ha. 
Naturlig fodermark: 7,9 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: • Envall, K. & Smålander, A. 1988: Ängs- och hagmarksinventering. Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, Naturinventeringar 1988:3. Göteborg. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 
1983. Uddevalla kommun & Bohusläns museum. Uddevalla. 

 
 
85-26. BRANSERÖD 
Branseröd ligger i en brukad dalgång med inslag av äldre jordbruksbebyggelse och småtorp. Trakten 
är mycket rik på lämningar från förhistorisk tid. Bäst representerade är stenåldern och järnåldern. 
Gårdsnamnen Branseröd och Gusseröd omnämns i skriftliga källor från 1300-talet. Vid denna tid ägde 
kyrkorna i Ljung och Morlanda jord inom gårdarnas ägor. Branseröd är den större av 
gårdssamlingarna, medan Gusserödsgårdarna endast är två till antalet. Dessa var ursprungligen ett 
hemman, vars delning bekräftas vid storskiftet i slutet av 1700-talet. Gårdarnas byggnadsbestånd 
härrör i flera fall från tidigt 1800-tal. Gusserödsgårdarna omges av ett bitvis välbevarat äldre 
kulturlandskap. Den kuperade dalgången upptas av åker- och betesmarker med ekdominerade 
hagmarker på bergknallar och i dalslänter.  
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 8B SV 
Ekonomiskt kartblad: 081 13 
Koordinater: 645630/126930 
Primära bevarandemotiv: Lång agrarhistorisk kontinuitet. Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar och andra 
odlingshinder.  
Areal: 85 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt fornminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport nr 10. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Kulturminnesvårdsprogram, Uddevalla kommun 
1983. Uddevalla kommun & Bohusläns museum. Uddevalla. 

 
 
ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 

Värdefulla odlingslandskap i Öckerö kommun 
 
 
07-01. RÖRÖ 
Den västra och södra delen av Rörö utgörs av en mycket artrik och säregen betesmiljö. Den hedartade 
miljön präglas av det tidigare, hårda markutnyttjandet med intensivt utmarksbete samt torv- och 
risinsamling till bränsle. Variationen mellan sand, skalgrus och hällmarker har givit upphov till en 
säregen och mycket speciell fauna och flora. Här finns ovanliga växtsamhällen som t.ex. sandrished 
och ljunghed. Inom området förekommer flera sällsynta och hotade djur- och växtarter som är 
beroende av den öppna heden och den för havet utsatta strandmiljön. Av dessa kan strandmalört, 
ostronört, strandbeta, strandvial och strandvallmo särskilt omnämnas. 
 
Bedömning: N1 
 

Topografiskt kartblad: 7A SO, 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 070 29, 071 20 
Koordinater: 641360/125030 
Primära bevarandemotiv: Mycket artrik flora. Stort välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker.  
Areal: 119 ha. 
Naturlig fodermark: 11 ha. 
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Naturreservat: 119 ha 
Planer och förordnanden: Naturreservat enl. 7 §, NVL, naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 5), 
riksintresse för naturvården (NO 20).  
Referenser: • Åsander, L. 1990: Ängs- och hagmarker i Öckerö kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1990:4. Göteborg. • Florén, A. 1975: Vegetationsinventering. Delar av Öckerö kommun och Styrsö-
arkipelagen, Göteborgs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Göteborg. • Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. Göteborg. 

 
 
07-02. HÄLLSÖ, BURÖ 
Hällsö och Burö hyser ett typiskt landskap i den yttre skärgårdsmiljön. På flacka och sönderskurna 
strandområden i områdets ytterskärgård ligger en av västkustens allra största koncentrationer av 
tomtningar. Öarna har tidigare betats men idag råder tyvärr ohävd och området är starkt 
igenväxande. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 10, 071 20 
Koordinater: 640940/125200 
Primära bevarandemotiv: Stor och välbevarad fornlämningskoncentration. 
Areal: 82 ha. 
Naturlig fodermark: 0 ha. 
Planer och förordnanden: Naturvårdsplan för länet, riksintresse för friluftslivet (FO 5), riksintresse för 
kulturmiljövården (KO 69), fornlämningsmiljö av länsintresse, kommunalt kulturminnesvårdsprogram. 
Referenser: • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1988: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Göteborg. • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län. 
Koncept. Göteborg. • Bertilsson, U. & Winberg, B. 1984: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län. Rapport 
nr 10. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, kulturmiljöenheten. • Öckerö kommun. Kulturhistorisk undersökning. 
Underlag för fysisk planering och kulturminnesvårdsprogram. Öckerö kommun & Bohusläns museum, 1988. 
• Göteborgsregionens kommunalförbund 1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen. 
Göteborg. 

 
 
Tomtningar på Äxholmen öster om Hällsö. Foto: Hans Andersson. 
 
 
07-03. BJÖRKÖ, HUVUDET 
Vid Huvudet på Björkö ligger en äldre och variationsrik jordbruksmiljö med väl bevarad bebyggelse, 
omgiven av ett odlingslandskap med bitvis välbevarade betesmarker och med väl lagda 
stengärdesgårdar som genomkorsar inägorna. Från gården leder en äldre brukningsväg ner till de 
betade strandängarna.  

Inom området finns också rikligt med spår efter sillperiodernas kustverksamhet. På 1700-talet 
fanns här fem sillsalterier och några trankokerier. Rester efter dessa och stenläggningar från bryggor, 
pirar, lagerhus och annat som tillhörde den intensiva sillhanteringen finns kvar längs stränderna. 
 
Bedömning: N3/K2 
 

Topografiskt kartblad: 7B SV 
Ekonomiskt kartblad: 071 11 
Koordinater: 640920/125560 
Primära bevarandemotiv: Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  
Areal: 27 ha. 
Naturlig fodermark: 1,5 ha. 
Planer och förordnanden: Kommunalt kulturminnesvårdsprogram.  
Referenser: Åsander, L. 1990: Ängs- och hagmarker i Öckerö kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Naturinventeringar 1990:4. Göteborg. • Öckerö kommun. Kulturhistorisk undersökning. Underlag för fysisk planering 
och kulturminnesvårdsprogram. Öckerö kommun & Bohusläns museum, 1988. 
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ÄNGAR OCH HAGAR Göteborgs och Bohus län 
 
 
 

Ängar och hagar i Göteborgs kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Kungsö 3 Annan öppen utmark 2,4 ha 
 2 Nötholmen 2 Annan öppen utmark 4,6 ha 
 3 Valö 3 Annan öppen utmark 28 ha 
 4 Saltkälen 3 Annan öppen utmark 11 ha 
 5 Hulan 3 Buskrik utmark 1 ha 
 6 Vidingen 3 Havsstrandäng 3,2 ha 
 7 Vättnena 3 Annan öppen utmark 3,3 ha 
 8 St. Rävholmen 3 Annan öppen utmark 8,7 ha 
 9 Styrsö 3 Havsstrandäng 1,2 ha 
 10 Styrsö 2 Havsstrandäng 1 ha 
 11 Halsvik 3 Havsstrandäng 1 ha 
 12 Haga kile 3 Havsstrandäng 1,4 ha 
 13 Byggholmen 3 Annan öppen utmark 7 ha 
 14 St. Amundö 2 Öppen hagmark 6 ha 
    Havsstrandäng 8 ha 
    Blandlövhage 2 ha 
 15 Galterö 1 Annan öppen utmark 80 ha 
    Havsstrandäng 10 ha 
 16 St. Stårholmen 3 Annan öppen utmark 2 ha 
 17 Rivö 2 Annan öppen utmark 80 ha 
 18 Lilla Mosskullen 3 Annan öppen utmark 6,6 ha 
 19 Långholmen 3 Annan öppen utmark 8,7 ha 
 20 St Rösö, L Rösö, St Lyngskär 3 Buskrik utmark 45 ha 
 21 Änggårdsbergen 2 Ljunghed 1,8 ha 
 22 Delsjökärr 3 Slåtterkärr 1,6 ha 
 23 Hästevik 3 Annan öppen utmark 3,3 ha 
 24 Skeddalen 3 Havsstrandäng 1,1 ha 
 25 Tumlehed 2 Buskrik utmark 1,2 ha 
 26 Lilleby 3 Havsstrandäng 1 ha 
 27 Fåglevik 3 Havsstrandäng 3 ha 
    Buskrik utmark 19 ha 
 28 Fåglevik 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,7 ha 
 29 Bremsegården 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 6 ha 
 30 Kvisljungeby 3 Buskrik utmark 2,2 ha 
 31 Kålseröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 32 Prästgårdskilen 3 Havsstrandäng 4,2 ha 
 33 Hovgården 3 Blandlövhage 1,4 ha 
 34 Storegården 3 Annan öppen äng 0,5 ha 
 35 Kallhed 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,6 ha 
 36 Kvillehed 2 Annan öppen äng 0,1 ha 
 37 Kvillehed 3 Buskrik utmark 3,6 ha 
 38 Nolvik 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 39 Alleby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 40 Lexby 3 Blandlövhage 1,8 ha 
 41 Östergärde 3 Blandlövhage 4,8 ha 
 42 Jakobsdal 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,7 ha 
 43 Trädet 2 Öppen hagmark 1,9 ha 
 44 Askesby Högen 3 Buskrik utmark 5,3 ha 
 45 Bärby 3 Öppen hagmark 6,5 ha 
 46 Skändla Nordgård 3 Blandlövhage 1,7 ha 
 47 Tuve 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,6 ha 
 48 Nortagene 3 Blandlövhage 3,4 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
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 49 Lagmansholmen 2 Öppen hagmark 10 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 7 ha 
 50 Öxnäs 1 Annan öppen utmark 45 ha 
 51 Gunnesby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,7 ha 
 52 Kastellegården 3 Öppen hagmark 1,6 ha 
 53 Sjötorpet 3 Blandlövhage 2,6 ha 
 54 Björsjöås 3 Blandlövhage 1 ha 
 55 Gödderöd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 56 Oxhagen 3 Öppen hagmark 15 ha 
 57 Skrapekärr 2 Annan öppen äng 0,2 ha 

 
Ängar och hagar i Härryda kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Snugga 3 Blandlövhage 0,6 ha 
 2 Håltet 2 Blandlövhage 1 ha 
    Betad skog 0,5 ha 
 3 Bertshult 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 4 Dalagården 3 Blandlövhage 2 ha 
    Gammal betesvall 1,3 ha 
 5 Sjönnered 3 Öppen hagmark 0,7 ha 
 6 Sjönnered 3 Öppen hagmark 0,9 ha 
 7 Furuberg 3 Öppen hagmark 0,9 ha 
 8 Smedstorp 3 Ekhage 1,9 ha 
 9 Råda 3 Ekhage 1,9 ha 
 10 Benareby 3 Öppen hagmark 1,1 ha 
 11 Sanserhult 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 12 Fäxhult 3 Ekhage 0,5 ha 
 13 Apelgärde 3 Öppen hagmark 0,7 ha 
 14 Sandlid 3 Öppen hagmark 3,9 ha 
 15 Björnhult 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 6,5 ha 
 16 Björboås 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,7 ha 
 17 Blomsholm, Björboås 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,6 ha 
 18 Smedstorp 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 19 Björketorp, Rävlanda 3 Öppen hagmark 3,6 ha 
 20 Kärret 2 Blandlövhage 1,5 ha 
    Öppen hagmark 1,5 ha 
 21 Gökskulla 2 Annan slåttermark 4,1 ha 
 22 Knös 3 Blandlövhage 1 ha 
 23 Bugärde 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,5 ha 
 24 Björkesdal 3 Sötvattensstrandäng 0,3 ha 
    Öppen hagmark 0,3 ha 
 25 Gransjöås 3 Björkhage 0,4 ha 
 26 Ingelse 3 Ekhage 0,9 ha 
 27 Klippan 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
 28 Högäset 3 Blandlövhage 1,5 ha 
 
 

Ängar och hagar i Kungälvs kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Överön 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,3 ha 
 2 Överön 2 Annan öppen utmark 40 ha 
    Betad skog 10 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
    Havsstrandäng 14 ha 
 3 Höga 3 Havsstrandäng 1,1 ha 
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 4 Höga 1 Öppen hagmark 5,3 ha 
 5 Höga 2 Annan öppen utmark 3,8 ha 
 6 Höga 2 Öppen hagmark 9,4 ha 
 7 Glose 3 Havsstrandäng 1 ha 
 8 Glose 1 Havsstrandäng 5 ha 
    Annan öppen utmark 14 ha 
 9 Glose 3 Havsstrandäng 2 ha 
    Annan öppen utmark 5,5 ha 
 10 Glose 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,7 ha 
 11 Härholmen 2 Havsstrandäng 3 ha 
    Annan öppen utmark 17 ha 
 12 Särholmen 3 Havsstrandäng 1,1 ha 
 13 Glose 2 Annan öppen utmark 6 ha 
    Havsstrandäng 6 ha 
 14 Glöskär 3 Havsstrandäng 2,7 ha 
    Annan öppen utmark 3 ha 
 15 Glöskär 2 Annan öppen utmark 7,8 ha 
 16 Glöskär 3 Havsstrandäng 4,8 ha 
 17 Glöskär 2 Havsstrandäng 5 ha 
    Annan öppen utmark 5 ha 
 18 Brunnefjäll, Åkerhög 3 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 1,8 ha 
 19 Åkerhög 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 20 Hållsunga 3 Öppen hagmark 1,3 ha 
 21 Hållsunga 2 Betat kärr 13 ha 
 22 Glose 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,5 ha 
 23 Glose 3 Öppen hagmark 2,1 ha 
 24 Glose 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,2 ha 
 25 Glose 3 Buskrik utmark 1,9 ha 
 26 Glose 2 Öppen hagmark 1,9 ha 
 27 Kärrhed 3 Öppen hagmark 1,7 ha 
 28 Tronnum 3 Öppen hagmark 3,9 ha 
 29 Hermansby, Röd 3 Öppen hagmark 12 ha 
 30 Torsby 3 Öppen hagmark 2,3 ha 
 31 Torsby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,1 ha 
 32 Torsby 3 Öppen hagmark 2,2 ha 
 33 Torsby 3 Öppen hagmark 2,2 ha 
 34 Hermansby 3 Öppen hagmark 3 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 3,9 ha 
 35 Lerlycke 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,6 ha 
 36 Hermansby 3 Öppen hagmark 2,6 ha 
 37 Torrebräcka 3 Öppen hagmark 4 ha 
 38 Flateby 2 Öppen hagmark 7,8 ha 
 39 Flateby 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,3 ha 
 40 Kyrkeby 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 11 ha 
 41 Prillan 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,4 ha 
 42 Kyrkeby, Kroken 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,8 ha 
 43 Toreby 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
 44 Toreby 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 10 ha 
 45 Dotorp, Raggesås 2 Öppen hagmark 2,2 ha 
 46 Hammar 3 Öppen hagmark 5,5 ha 
 47 Hammar 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,8 ha 
 48 Nereby 3 Öppen hagmark 0,9 ha 
 49 Älvängen, Heden 2 Blandlövhage 7,6 ha 
 50 Heden 3 Björkhage 2,4 ha 
 51 Kanehall 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,2 ha 
 52 Hillebol 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,2 ha 
 53 Klåverön 2 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 4,8 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 54 Klåverön 2 Havsstrandäng 0,5 ha 
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    Öppen hagmark 2,8 ha 
 55 Korsvik 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2 ha 
 56 Korsvik 2 Annan öppen utmark 15 ha 
 57 Korsvik 2 Annan slåttermark 2 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 4,5 ha 
 58 Korsvik 2 Öppen hagmark 7,9 ha 
 59 Klåverön 2 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 2,2 ha 
 60 Koholmen 2 Annan öppen utmark 12 ha 
    Havsstrandäng 2 ha 
 61 Halsholmen 2 Havsstrandäng 1 ha 
    Annan öppen utmark 26 ha 
 62 Bratterön 3 Annan öppen utmark 2,2 ha 
 63 Kråkerön 3 Havsstrandäng 3 ha 
    Öppen hagmark 10 ha 
 64 Bremnäs, Tofta 1 Havsstrandäng 4,5 ha 
    Öppen hagmark 0,6 ha 
 65 Tofta 3 Björkhage 1 ha 
    Öppen hagmark 1,3 ha 
 66 Tofta 3 Ekhage 2,3 ha 
 67 Tofta 2 Havsstrandäng 3,7 ha 
    Annan öppen utmark 1 ha 
 68 Tofta 3 Blandlövhage 1 ha 
    Öppen hagmark 1 ha 
 69 Tofta 3 Öppen hagmark 35 ha 
 70 Tofta 3 Ekhage 1 ha 
 71 Sjöhåla 2 Havsstrandäng 4 ha 
    Öppen hagmark 6 ha 
 72 Sjöhåla 2 Öppen hagmark 5,2 ha 
 73 Åkerhög, Tofta 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,6 ha 
 74 Hollsunga 2 Öppen hagmark 7 ha 
 75 Bremnäs 3 Betat kärr 5,1 ha 
 76 Skårpedal 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,7 ha 
 77 Ryr 3 Ekhage 1 ha 
    Öppen hagmark 1,7 ha 
 78 Ryr 2 Öppen hagmark 2 ha 
 79 Torsby prästgård 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,4 ha 
 80 Lefstad 3 Öppen hagmark 1,1 ha 
 81 Hallbjörtorp 3 Öppen hagmark 0,8 ha 
 82 Hallbjörtorp 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
 83 Hallbjörtorp 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,1 ha 
 84 Staby 2 Öppen hagmark 13 ha 
 85 Staby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,2 ha 
 86 Dotorp, Staby 3 Öppen hagmark 3,3 ha 
    Betad skog 3,3 ha 
 87 Dotorp 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,7 ha 
 88 Staby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 6,7 ha 
 89 Staby, Träldal 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,8 ha 
 90 Dotorp 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,2 ha 
 91 Backer 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,3 ha 
 92 Hältorp 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,7 ha 
 93 Ormo 1 Annan träd- & buskbär. hagmark 19 ha 
 94 Kastellegården 3 Buskrik utmark 1,9 ha 
 95 Kastellegården 3 Öppen hagmark 3 ha 
    Fornvårdsslåtter 0,9 ha 
 96 Vena 3 Öppen hagmark 3,1 ha 
 97 Kuröd 2 Buskrik utmark 5,3 ha 
 98 Vena 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,8 ha 
 99 Guddehjälm 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 5 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
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    Ekhage 2 ha 
    Betad skog 2 ha 
 100 Guddehjälm 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,7 ha 
 101 Guddehjälm 3 Blandlövhage 1,3 ha 
 102 Guddeby 3 Öppen hagmark 2,2 ha 
 103 Tunge 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2 ha 
 104 Guddeby 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
 105 Kastellegården 1 Annan öppen utmark 42 ha 
 106 Tjuvholmen 3 Sötvattensstrandäng 5 ha 
    Annan öppen utmark 5 ha 
    Betad skog 3 ha 
 107 Trankärr 3 Öppen hagmark 1,6 ha 
 108 Koön 2 Havsstrandäng 2 ha 
    Annan öppen utmark 12 ha 
 109 Koön 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,9 ha 
 110 Älgön 1 Ljunghed 15 ha 
 111 Älgön 2 Öppen hagmark 8 ha 
    Annan öppen äng 6 ha 
 112 Älgön 3 Buskrik utmark 5 ha 
 113 Brattön 2 Annan öppen utmark 5 ha 
    Betat kärr 1,1 ha 
 114 Kroken 2 Havsstrandäng 1 ha 
    Buskrik utmark 6,4 ha 
 115 Tjuvkil 3 Öppen hagmark 0,8 ha 
 116 Lökeberg, Vävra och Båröd 1 Havsstrandäng 15 ha 
    Öppen hagmark 36 ha 
 117 Vävra 3 Öppen hagmark 1 ha 
 118 Vävra 3 Öppen hagmark 1,1 ha 
 119 Hålta annex 2 Ekhage 6,3 ha 
 120 Ödsmål 2 Öppen hagmark 16 ha 
 121 Ödsmåls kile 1 Havsstrandäng 25 ha 
    Öppen hagmark 50 ha 
 122 Restad 3 Öppen hagmark 4 ha 
 123 Tegneby, Ekås 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,7 ha 
 124 Jäger 2 Öppen hagmark 2,6 ha 
 125 Skårby 3 Öppen hagmark 8 ha 
 126 Restad, Pölen 2 Öppen hagmark 10 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 14 ha 
 127 Rävo 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,4 ha 
 128 Ekelöv 2 Öppen hagmark 5 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 3,7 ha 
 129 Hede 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 5,5 ha 
 130 Bollestad 2 Öppen hagmark 3,6 ha 
 131 Bollestad 2 Öppen hagmark 14 ha 
 132 Toftan 3 Öppen hagmark 2,8 ha 
 133 Grokareby 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,9 ha 
 134 Grokareby 2 Öppen hagmark 3,8 ha 
 135 Skårby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,6 ha 
 136 Myrebacka 2 Ekhage 2,6 ha 
 137 Hanekullen 3 Öppen hagmark 3,3 ha 
 138 Kareby 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,1 ha 
 139 Ringby 3 Öppen hagmark 1,1 ha 
 140 Rogstorp 3 Öppen hagmark 2 ha 
 141 Arntorp 3 Öppen hagmark 1,4 ha 
 142 Löstorp 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,1 ha 
 143 Löstorp 3 Öppen hagmark 1 ha 
 144 Björkebacka 3 Öppen hagmark 1,6 ha 
 145 Rombacka 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
 146 Sanner 3 Öppen hagmark 1 ha 
 147 Dössebacka 3 Öppen hagmark 2,4 ha 
 148 Dössebacka 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,7 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
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 149 Ryr 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,9 ha 
 150 Ryr 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
 151 Romelanda 3 Ekhage 5 ha 
    Öppen hagmark 1,2 ha 
 152 Hög 2 Öppen hagmark 4,1 ha 
 153 Hög 2 Öppen hagmark 4,6 ha 
 154 Hög 2 Öppen hagmark 1 ha 
 155 Honeröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,8 ha 
 156 Lövön 3 Öppen hagmark 1,8 ha 
    Havsstrandäng 0,3 ha 
 157 Torp 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
    Havsstrandäng 0,5 ha 
 158 Flögen 2 Havsstrandäng 0,5 ha 
    Ekhage 3,2 ha 
 159 Torp 3 Havsstrandäng 0,8 ha 
 160 Torp, Årsnäs 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 161 Flögen, Nedre Knaverstad 2 Havsstrandäng 2,5 ha 
    Öppen hagmark 1 ha 
 162 Nedre Knaverstad 3 Öppen hagmark 1,4 ha 
 163 Lid, Skår 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,2 ha 
 164 Nedre Knaverstad 2 Öppen hagmark 25 ha 
 165 Övre Knaverstad 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,8 ha 
 166 Vinningstorp 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
 167 Vinningstorp 3 Öppen hagmark 0,8 ha 
 168 Vitsten-Holmen 2 Öppen hagmark 7,9 ha 
 169 Skår, Lid 2 Öppen hagmark 4,4 ha 
 170 Vallby 3 Öppen hagmark 13 ha 
 171 Solberg, Valeberg 2 Öppen hagmark 8,5 ha 
 172 Tunge 2 Öppen hagmark 7,2 ha 
 173 Tunge, Skäggstorp 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,6 ha 
 174 Långeland 2 Öppen hagmark 3,1 ha 
 175 Kode 3 Öppen hagmark 4,2 ha 
 176 Guntorp 2 Öppen hagmark 5,5 ha 
 177 Halltorp 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,1 ha 
 178 Tolleröd 3 Öppen hagmark 1,3 ha 
 179 Tolleröd 2 Ekhage 3,3 ha 
 180 Skålldal 2 Öppen hagmark 4,4 ha 
 181 Nolby 3 Öppen hagmark 1,4 ha 
 182 Nolby 3 Ekhage 2,3 ha 
 183 Nolby 2 Öppen hagmark 2,9 ha 
 184 Häljeröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,2 ha 
 185 Lilla Rönning 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,4 ha 
    Björkhage 1,5 ha 
 186 Dinglebo 3 Öppen hagmark 1,3 ha 
 187 Dinglebo 3 Öppen hagmark 1,8 ha 
 188 Lilla Rönning 3 Öppen hagmark 2,9 ha 
 189 Lyckan 2 Ekhage 2,8 ha 
 190 Stora Rönning 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,9 ha 
    Öppen hagmark 0,5 ha 
    Annan öppen äng 2 ha 
 191 Solberg 2 Öppen hagmark 32 ha 
 192 Norrmannebo 2 Blandlövhage 3,4 ha 
 193 Sjöås 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
 194 Bäck 2 Björkhage 3,1 ha 
 195 Glöskär 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 

 
 
Ängar och hagar i Lysekils kommun 
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 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Åby, Stranderäng 1 Havsstrandäng 12 ha 
 2 Färlevfjorden 1 Havsstrandäng 3 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
 3 Fossebacka 3 Öppen hagmark 2 ha 
 4 Vrångebäck 1 Havsstrandäng 21 ha 
 5 Häller 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 6 Liden 3 Öppen hagmark 1 ha 
 7 Gröv, Skarstad 3 Öppen hagmark 2 ha 
 8 Uleberget 3 Havsstrandäng 1 ha 
 9 Skarstad 3 Öppen hagmark 5 ha 
 10 Ormdal 3 Öppen hagmark 18 ha 
 11 Vintveten 3 Öppen hagmark 2 ha 
 12 Ingalsröd 3 Öppen hagmark 4 ha 
 13 Skutebacken 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
    Havsstrandäng 0,5 ha 
 14 Arö 2 Annan öppen utmark 3 ha 
 15 Breviks lera 3 Havsstrandäng 1 ha 
 16 Rågårdsdal-Ulorna 1 Buskrik utmark 5 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
 17 Björneröd 3 Ekhage 3 ha 
    Björkhage 3,5 ha 
 18 Österöd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 19 Ryxö 2 Öppen hagmark 3 ha 
    Havsstrandäng 3 ha 
    Ekhage 6 ha 
    Annan öppen utmark 55 ha 
 20 Lännestad 2 Öppen hagmark 10 ha 
    Havsstrandäng 3 ha 
 21 Brastad 2 Öppen hagmark 30 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 2 ha 
 22 Härmundsröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 23 Holma säteri 2 Havsstrandäng 6 ha 
 24 Ängön 3 Öppen hagmark 3 ha 
 25 Holma säteri 3 Ekhage 1 ha 
 26 Båsvik 3 Öppen hagmark 3 ha 
 27 Hällern 2 Öppen hagmark 4 ha 
 28 Sköllbergs huvud 2 Annan öppen utmark 2,5 ha 
 29 Näverkärr 1 Annan öppen utmark 2,5 ha 
    Buskrik utmark 1 ha 
    Havsstrandäng 1,5 ha 
 30 Karlsvik 1 Annan öppen utmark 2 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
 31 Näverkärr 1 Betad skog 7 ha 
 32 Bubacka 2 Havsstrandäng 4 ha 
    Annan öppen utmark 1,5 ha 
 33 Styrsvik 2 Havsstrandäng 6 ha 
 34 Edsvik 2 Havsstrandäng 5 ha 
 35 Klevevik 3 Havsstrandäng 1 ha 
 36 Skår 3 Öppen hagmark 1 ha 
 37 Norrkila 3 Havsstrandäng 3 ha 
 38 Korsberg 3 Öppen hagmark 1 ha 
    Betad skog 0,5 ha 
 39 Skottebukten 3 Havsstrandäng 1 ha 
 40 Snäckebackebukten 3 Havsstrandäng 1,5 ha 
    Öppen hagmark 3,5 ha 
 41 Kornö 3 Annan öppen utmark 1 ha 
 42 Kornö 2 Annan öppen utmark 2 ha 
 43 Finnsbobukten 3 Öppen hagmark 1 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
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 44 Trälebergs kile 1 Havsstrandäng 20 ha 
 45 Kalvhagefjorden, Gåsö 2 Havsstrandäng 2 ha 
    Öppen hagmark 5 ha 
 46 Gåsö 1 Betat kärr 1 ha 
    Annan öppen utmark 2 ha 
    Havsstrandäng 6 ha 
 47 Gröderhamnsängen 2 Betat kärr 3 ha 
 48 Kilen 3 Havsstrandäng 1 ha 
 49 Kristineberg, Gåsevik 2 Havsstrandäng 0,5 ha 
    Öppen hagmark 2,5 ha 
 50 Gåsevik 2 Annan slåttermark 2 ha 
 51 Rödberget 3 Öppen hagmark 3 ha 
 52 Koskär 2 Öppen hagmark 2 ha 
 53 Körevik 2 Öppen hagmark 1 ha 
 54 Ögården 3 Havsstrandäng 0,5 ha 
 55 Skaftö 1 Öppen hagmark 2 ha 
    Annan öppen utmark 3 ha 
 56 Sörvikarna 2 Havsstrandäng 1 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 57 Norra Skaftö 2 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
 58 Lönndal 3 Havsstrandäng 2 ha 
 59 Gunneboån 2 Havsstrandäng 24 ha 
 60 Häreby 3 Öppen hagmark 12 ha 
 61 Långedal 3 Öppen hagmark 2 ha 
 62 Grönskult 3 Öppen hagmark 4 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 2 ha 
 63 Jonsborg 2 Storområde (inkl. obj. 64-66) 45 ha 
 64 Ängvik, Jonsborg 3 Öppen hagmark 1 ha 
 65 Jonsborg 2 Buskrik utmark 1 ha 
 66 Jonsborg 1 Havsstrandäng 1 ha 
    Annan öppen utmark 1 ha 
 67 Islandsberg 3 Annan öppen utmark 111 ha 
 68 Heden 2 Havsstrandäng 11 ha 
 69 Stuveröd 3 Öppen hagmark 12 ha 
 70 Stuveröd 3 Annan öppen utmark 4 ha 
 71 Stora Skabbholmen 2 Annan öppen utmark 5 ha 
 
 

Ängar och hagar i Munkedals kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Amunderöd 1:4 3 Öppen hagmark 1,6 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1,6 ha 
 2 Lenas Holme 1:1 2 Öppen hagmark 2,3 ha 
 3 Hensbacka 3 Ekhage 2,6 ha 
 4 Hensbacka 3 Blandlövhage 2,4 ha 
 5 Sörgård 3 Björkhage 1 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 6 Bräcke 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 8,8 ha 
 7 Färlevfjorden 1 Havsstrandäng 15,4 ha 
 8 Knarrevik 3 Öppen hagmark 3,6 ha 
 9 Ekenäs Valberg 3 Ekhage 2,4 ha 
 10 Hattefjäll 1:8 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,1 ha 
 11 Vågsäter 2 Sötvattensstrandäng 3,7 ha 
 12 Värhult 2:2 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
    Björkhage 1,5 ha 
    Öppen hagmark 0,5 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
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 13 Gategård 1:3 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,9 ha 
 14 Backa 1:2 3 Öppen hagmark 1 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1,3 ha 
 15 Ås 2:1 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 7 ha 
 16 Torp 1:4-1:7 3 Öppen hagmark 2,2 ha 
 17 Bärby 3 Öppen hagmark 1,3 ha 
 18 Harska 3 Blandlövhage 4 ha 
 19 Hällungabacka 1:14 3 Björkhage 1,5 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1,8 ha 
 20 Rånäs 1:1 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 21 Mogärde 1:3 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,9 ha 
 22 Gadderöd 1:1 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,3 ha 
 23 Rulten 1:3 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
 24 Övre Hede 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,4 ha 
 25 Söbbhult 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,2 ha 
 26 Brattöns gård 3 Björkhage 2 ha 
    Dammäng 2,1 ha 
 27 Brattöns gård 3 Öppen hagmark 1 ha 
 28 Hällevad 2:1 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,4 ha 
    Björkhage 1,4 ha 
 29 Örmjält 4:1 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 8,3 ha 
 30 Suttene 1:1 3 Blandlövhage 5,9 ha 
 31 Lunden-Pipen 3 Öppen hagmark 1,7 ha 
 32 Stora Dalen 3 Öppen hagmark 5 ha 
 33 Påstigen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,4 ha 
 34 Sörbo 3:40 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 35 Torp 1:1 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,1 ha 
 36 Långön 1:13 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,7 ha 
 37 Rulten, Norra Långön 2:21 3 Öppen hagmark 2,8 ha 
 38 Troneröd 1:1 2 Öppen hagmark 6,2 ha 
 39 Gunnboröd 1:7 3 Björkhage 1,6 ha 
 40 Hällevad 1:4 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,7 ha 
 41 Hällesäter 1:1 3 Öppen hagmark 2,6 ha 
 42 Sollid 3 Öppen hagmark 1 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 0,6 ha 
 43 Borgåsen, Ed 1:14 3 Öppen hagmark 2 ha 
 44 Björnebön 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
    Ljunghed 3,2 ha 
 45 Guröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,9 ha 
 46 Medbön 1:8 3 Öppen hagmark 1,4 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1,4 ha 
 47 Österbön 1:11 och 1:10 3 Öppen hagmark 2,8 ha 
 48 Storkeröd, Medbön 1:6 3 Öppen hagmark 2,3 ha 
 49 Lersäter 1:3 3 Sötvattensstrandäng 7,6 ha 
 50 Lunden 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 51 Snaben 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
 52 Hålteröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,3 ha 
 53 Viksten 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 5,1 ha 
 54 Råane/Viksten 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 8,3 ha 
 
 

Ängar och hagar i Mölndals kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Kimmersbo 3 Ekhage 7 ha 
 2 Kimmersbo norr 3 Ekhage 0,8 ha 
 3 Kimmersbo nordost 2 Blandlövhage 3,2 ha 
 4 Långemossen 3 Öppen hagmark 14 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 5 Sinntorp 3 Öppen hagmark 2,1 ha 
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 6 Långåker 3 Blandlövhage 2,8 ha 
 7 Mölndal 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,3 ha 
 8 Annestorp 3 Blandlövhage 1,5 ha 
    Ekhage 1,6 ha 
 9 Annestorp 2 Blandlövhage 3,2 ha 
 10 Dvärred 3 Ekhage 11 ha 
 11 Dvärred norr 3 Björkhage 0,4 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 0,4 ha 
 12 Knipered 3 Blandlövhage 0,9 ha 
 13 Greggered 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,9 ha 
 14 Hällesåker 2 Blandlövhage 1,2 ha 
    Öppen hagmark 1,5 ha 
 15 Strekered 3 Blandlövhage 3,2 ha 
 
 

Ängar och hagar i Orust kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Bråtö 1 Annan öppen utmark 80 ha 
    Havsstrandäng 7 ha 
 2 Äng 3 Ljunghed 5 ha 
    Annan öppen utmark 18 ha 
 3 Inre Kilen 2 Ljunghed 5 ha 
    Annan öppen utmark 18 ha 
    Havsstrandäng 2 ha 
 4 Kalven 3 Annan öppen utmark 4 ha 
    Havsstrandäng 0,7 ha 
 5 Stockemyr 2 Annan slåttermark 2 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 2,7 ha 
 6 Låssbo 3 Havsstrandäng 1,1 ha 
 7 Kvarnehagen 3 Havsstrandäng 1 ha 
 8 Norra Valön 2 Havsstrandäng 4 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 5,7 ha 
 9 Holmstegen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,1 ha 
 10 Hjälmvikstegen 3 Havsstrandäng 0,5 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 0,5 ha 
 11 Stävö, Stävö kalv 3 Buskrik utmark 35 ha 
    Havsstrandäng 5 ha 
 12 Hjälm 2 Buskrik utmark 54 ha 
 13 Hälsön 2 Buskrik utmark 55 ha 
    Havsstrandäng 6 ha 
 14 Holmen 2 Havsstrandäng 5,7 ha 
 15 Brandalen 3 Havsstrandäng 2,3 ha 
 16 Vallerö 2 Annan öppen utmark 49 ha 
 17 Kattevik 3 Havsstrandäng 1,8 ha 
 18 Porsen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,6 ha 
 19 Boxvikskile 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 20 V. Boxvikskile 3 Havsstrandäng 1 ha 
 21 Hjortsbacken 3 Blandlövhage 0,7 ha 
 22 Äskekärrsvatten 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 23 Risset 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 24 Rom 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,2 ha 
 25 Nedergården 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,7 ha 
 26 Tvet 3 Buskrik utmark 1 ha 
 27 S. Tvet 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 28 Humleberget 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,2 ha 
 29 Yttergård 2 Havsstrandäng 6,5 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 30 Rörholmen 2 Havsstrandäng 1 ha 
    Annan öppen utmark 7,8 ha 
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 31 N. Ängholmen 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
    Buskrik utmark 1,7 ha 
 32 S. Ängholmen 2 Annan slåttermark 2 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 2 ha 
    Buskrik utmark 2,3 ha 
 33 Lyngnholmen 3 Annan öppen utmark 2,2 ha 
    Annan öppen äng 0,5 ha 
 34 Skutholmen 3 Annan öppen utmark 7 ha 
    Havsstrandäng 1,6 ha 
 35 Lökeskären, Knösen 3 Annan öppen utmark 2,5 ha 
 36 Runsö 3 Annan öppen utmark 8 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
 37 Kalvön 2 Buskrik utmark 42 ha 
    Havsstrandäng 4 ha 
 38 Långholmen 3 Buskrik utmark 3,5 ha 
    Havsstrandäng 0,7 ha 
 39 Russelflögkilen 2 Havsstrandäng 6 ha 
 40 Kviholmen 3 Havsstrandäng 1 ha 
    Annan öppen utmark 3,3 ha 
 41 Ronäs 3 Havsstrandäng 1,7 ha 
 42 Kärreberg 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
    Havsstrandäng 0,9 ha 
 43 Röra 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,7 ha 
 44 Nedergård 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,9 ha 
 45 Skantorp 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 8,3 ha 
 46 N Råssö 3 Havsstrandäng 1,1 ha 
 47 Ö Kalvöfjorden 1 Havsstrandäng 9,4 ha 
 48 Härholmen 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 5,6 ha 
    Havsstrandäng 3 ha 
 49 Åmunnen 2 Havsstrandäng 3 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 7 ha 
 50 Svanviks kile 3 Havsstrandäng 9 ha 
 51 Tjuve kile 2 Havsstrandäng 10 ha 
 52 S. Röra 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 53 Stala 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,9 ha 
 54 Härlycke 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,2 ha 
 55 Sördalsån 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,7 ha 
 56 Övre Dale 3 Blandlövhage 2 ha 
 57 Borgbacken 3 Havsstrandäng 1,5 ha 
 58 Nedre Trätte 3 Öppen hagmark 1,7 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
 59 Brattholmen 3 Buskrik utmark 6,1 ha 
    Havsstrandäng 2 ha 
 60 S. Trätte 3 Havsstrandäng 0,5 ha 
    Öppen hagmark 0,6 ha 
 61 Bräcke 3 Buskrik utmark 0,6 ha 
 62 Uppegård 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
    Havsstrandäng 0,7 ha 
 63 Mölneby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,3 ha 
 64 Klippevik 2 Havsstrandäng 1,8 ha 
 65 Myren, Grindebacken, m.fl.  3 Annan slåttermark 5 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
 66 N. gravplatsen 2 Annan slåttermark 0,7 ha 
    Havsstrandäng 0,7 ha 
 67 Vadet 2 Annan slåttermark 2 ha 
    Annan öppen utmark 2 ha 
    Havsstrandäng 2,6 ha 
 68 Råön 3 Annan öppen utmark 70 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 69 S. Lavön 1 Buskrik utmark 30 ha 



 229 

    Ljunghed 20 ha 
    Havsstrandäng 5 ha 
 70 Krokön 3 Ljunghed 25 ha 
    Havsstrandäng 4 ha 
 71 Stora Risholmen 3 Annan öppen utmark 11 ha 
 72 Lavösund 3 Havsstrandäng 1 ha 
 73 Rockkvin 3 Buskrik utmark 2,5 ha 
 74 Bjönne 3 Havsstrandäng 0,6 ha 
 75 Bua 3 Buskrik utmark 1 ha 
 76 Falkebacken 3 Buskrik utmark 18 ha 
 77 Livetorp 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 5 ha 
 78 Björneröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,7 ha 
 79 Skogen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 80 Gilleby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,3 ha 
 81 Smedby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,3 ha 
 82 Otterslätt 3 Buskrik utmark 1,1 ha 
 83 Härbjörneröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 84 Vasshagen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 85 Dammen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,1 ha 
 86 Fläskum 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,1 ha 
 87 Hälla 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 88 Hogen 3 Öppen hagmark 0,6 ha 
 89 Vena 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 5,1 ha 
 90 Kärra 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 91 Röra 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,6 ha 
 92 Solhem 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,4 ha 
 93 Hällsberg 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,5 ha 
 94 Hoga 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 95 Vräland 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 7,3 ha 
 96 Trolltorp 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,5 ha 
 97 Näset 3 Buskrik utmark 2,2 ha 
 98 Holkarna 3 Buskrik utmark 3,4 ha 
 99 S. Hogane 3 Blandlövhage 0,8 ha 
 100 Hogane 3 Blandlövhage 1 ha 
 101 Kalseröd 2 Buskrik utmark 1,1 ha 
 102 Näs 2 Sötvattensstrandäng 12 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 5 ha 
 103 Beläteröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,6 ha 
 104 Ödegärdet 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,9 ha 
 105 Stillingsö holme 3 Havsstrandäng 0,4 ha 
    Annan öppen utmark 1,4 ha 
 106 Kåröd kile 3 Havsstrandäng 0,7 ha 
 107 Hallen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,5 ha 
 108 Snippen 3 Havsstrandäng 1,3 ha 
 109 Strömmen 2 Annan öppen äng 0,5 ha 
 110 N. Strömmen 3 Havsstrandäng 0,8 ha 
    Buskrik utmark 0,8 ha 
 111 St. och L. Kedholmen 3 Havsstrandäng 2 ha 
    Annan öppen utmark 5,5 ha 
 112 Rörvik 3 Havsstrandäng 1,5 ha 
 113 Sjölyckan 2 Havsstrandäng 3,8 ha 
 114 St. Björnholmen 3 Annan öppen utmark 15 ha 
    Havsstrandäng 3 ha 
 115 S. Kila 2 Annan slåttermark 0,1 ha 
 116 Örnekullen 3 Havsstrandäng 1 ha 
    Buskrik utmark 0,8 ha 
 117 Kila 2 Havsstrandäng 20 ha 
 118 Björkholmen 3 Annan öppen utmark 7,4 ha 
 119 Ånggårdsvik 1 Havsstrandäng 7 ha 
    Öppen hagmark 6 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
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 120 Högholmen 2 Havsstrandäng 2 ha 
 121 Koljön 2 Annan öppen utmark 1,2 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
 122 Korsgård 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 123 Lökebacken 2 Havsstrandäng 9,1 ha 
 124 Ödegården 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 125 Varvet 2 Havsstrandäng 1 ha 
 126 Svineviks kile 3 Havsstrandäng 1,2 ha 
 127 Björfjäll 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,1 ha 
 128 Hogen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 129 Övre Myckleby 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,9 ha 
 130 Totorp 2 Blandlövhage 3,6 ha 
 131 Mjösund 3 Blandlövhage 0,5 ha 
 132 Näs 3 Buskrik utmark 1,4 ha 
 133 Grindsby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,5 ha 
 134 Sörgård 3 Blandlövhage 1,3 ha 
 135 Allmags kile 2 Havsstrandäng 8,3 ha 
 136 Rödberget 3 Buskrik utmark 1 ha 
 137 Syltenäs 2 Havsstrandäng 2 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 6,1 ha 
 138 Rånäse kile 3 Havsstrandäng 0,5 ha 
 139 Nöteviken 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 140 Borgekullen 3 Ekhage 1,2 ha 
 141 Lövvik 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 

Ängar och hagar i Sotenäs kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Ulebergs Kile 2 Öppen hagmark 2 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 0,5 ha 
    Havsstrandäng 4,5 ha 
 2 Klev 2 Havsstrandäng 5 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
 3 Finnstorp 3 Öppen hagmark 1 ha 
 4 Hogen 3 Öppen hagmark 3 ha 
    Ekhage 1 ha 
 5 Bottnefjorden 2 Havsstrandäng 6 ha 
 6 Berget NV om Backa 2 Öppen hagmark 2 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 7 Berg 3 Öppen hagmark 3 ha 
 8 Överbyn 3 Ekhage 2 ha 
 9 Koderöds vatten 3 Öppen hagmark 2 ha 
    Blandlövhage 1 ha 
 10 Inre Åbyfjorden 1 Havsstrandäng 11 ha 
 11 Rävekullen 3 Öppen hagmark 3 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 12 Dammbacken 1 Öppen hagmark 4 ha 
 13 Ramsvikslandet 2 Annan öppen utmark 3 ha 
 14 Haby  1 Annan öppen utmark 30 ha 
 15 Faxhällemossen 3 Buskrik utmark 6 ha 
 16 Soteskogsmyren 1 Buskrik utmark 6 ha 
 17 Fykan, Ramsvik 2 Annan slåttermark 6 ha 
 18 Grosshamn, Ramsvik 1 Öppen hagmark 7 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
 19 Nedergård 1 Öppen hagmark 9 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 4 ha 
 20 Sunda, Sotenkanalen 2 Öppen hagmark 2 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
    Havsstrandäng 1 ha 
 21 Klåvan, Sotenkanalen 2 Öppen hagmark 2 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
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 22 Ramsvikskilen 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
    Havsstrandäng 0,5 ha 
 23 Ödby ö 2 Öppen hagmark 0,5 ha 
    Havsstrandäng 0,5 ha 
    Annan öppen utmark 1 ha 
 24 Lycke 3 Öppen hagmark 1 ha 
 25 Knutsdalen, norr 2 Öppen hagmark 4 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 2 ha 
 26 Knutsdalen, söder 3 Annan betesmark 1 ha 
 27 Hunnebo lera 2 Havsstrandäng 10 ha 
    Öppen hagmark 1 ha 
 28 Anneröd 3 Öppen hagmark 2 ha 
 29 Anneröd, söder 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 30 Knutsdalen, öster 2 Öppen hagmark 2 ha 
 31 Sö-ön 2 Annan öppen utmark 6 ha 
 32 Svenneby, SV Askum 2 Annan öppen utmark 9 ha 
    Öppen hagmark 4 ha 
    Annan betesmark 1 ha 
 33 Önna vatten 2 Sötvattensstrandäng 3 ha 
    Öppen hagmark 1 ha 
 34 Gräsbacke V om Åby säteri 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
    Blandlövhage 0,5 ha 
 35 Långön 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
    Betad skog 1 ha 
 36 Långöns vatten 3 Sötvattensstrandäng 3 ha 
 37 Blandlöv vid Åby säteri 3 Blandlövhage 1 ha 
 38 Långetångskilen 1 Havsstrandäng 7 ha 
    Öppen hagmark 5 ha 
 39 Ramviks parkering 1 Öppen hagmark 3 ha 
 40 Norra Tryggö 2 Annan öppen utmark 24 ha 
 41 Nötö 3 Öppen hagmark 1 ha 
 42 Sotenkanalen 3 Havsstrandäng 3 ha 
 43 NO om Myren 2 Betat kärr 2 ha 
 44 Ö om Myren 3 Betat kärr 1 ha 
 45 Förålarna, N om Kungshamn 1 Annan träd- & buskbär. hagmark 6 ha 
 46 Flatbågen 2 Betat kärr 0,5 ha 
    Sötvattensstrandäng 0,5 ha 
 47 Vigarna 2 Buskrik utmark 2 ha 
 48 Centrala Rörviks flat 1 Annan öppen utmark 1 ha 
 49 Olsstenen 3 Öppen hagmark 1 ha 
 50 Sandöns Ö sida 2 Annan öppen utmark 6 ha 
 51 Todderöd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 52 Lyckan 3 Öppen hagmark 2 ha 
 53 Germunneröd Vatten 2 Sötvattensstrandäng 10 ha 
 54 Bua hed 1 Ljunghed 21 ha 
 55 Klevekilen, skalgrusmark 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,5 ha 
 56 Klevekilen 2 Öppen hagmark 1,5 ha 
    Havsstrandäng 0,5 ha 
 57 Dale hagar 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 0,5 ha 
 58 Håle kile 1 Havsstrandäng 4 ha 
    Buskrik utmark 3 ha 
 59 Rörvikarna 3 Havsstrandäng 4 ha 
 60 Knutsvik 3 Havsstrandäng 1 ha 
 61 Linddal 3 Öppen hagmark 3 ha 
 62 Linddal 3 Öppen hagmark 1 ha 
 63 Amborgsröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 64 Keö 2 Annan öppen utmark 27 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
    Havsstrandäng 1 ha 
 65 Germunneröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
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 66 Risdals och Huseby bukt 3 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
    Ljunghed 2 ha 
 67 Rished 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 68 Risö 1 Annan öppen utmark 4,5 ha 
    Havsstrandäng 0,5 ha 
 69 Skyggebergets östsida 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
    Havsstrandäng 0,5 ha 
 70 Stensjö badplats 3 Havsstrandäng 2 ha 
 71 Hållö 3 Annan öppen utmark 6 ha 
 72 Porsholmen, Malmön 2 Havsstrandäng 1 ha 
    Annan öppen utmark 2 ha 
 73 Slätten, pestkyrkogården 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
    Betat kärr 1 ha 
 74 Nordgård, Nordmarken 2 Annan öppen utmark 5 ha 
 
 

Ängar och hagar i Stenungsunds kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Raröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,1 ha 
 2 Raröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,1 ha 
 3 Rämna 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,1 ha 
 4 Rannekärr 3 Öppen hagmark 1 ha 
 5 Hunsbo, Angille 3 Blandlövhage 1,7 ha 
 6 Ramsön 1 Havsstrandäng 2 ha 
    Öppen hagmark 13 ha 
    Annan slåttermark 1 ha 
    Annan öppen utmark 30 ha 
 7 Keholmen 2 Havsstrandäng 3 ha 
    Annan öppen utmark 12 ha 
 8 Källsby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,4 ha 
 9 Anrås-Källsby 1 Havsstrandäng 15 ha 
    Annan öppen utmark 15 ha 
    Buskrik utmark 8 ha 
 10 Törreby 2 Öppen hagmark 2,8 ha 
 11 Vulseröd 3 Öppen hagmark 3,8 ha 
 12 Stötten 3 Blandlövhage 1,7 ha 
 13 Berg, Bärby, Höga, Stora Skår 3 Havsstrandäng 2 ha 
    Annan öppen utmark 19 ha 
 14 Bärby 3 Havsstrandäng 1 ha 
    Buskrik utmark 3,2 ha 
 15 Bärby 3 Blandlövhage 7,7 ha 
 16 Strandnorum, Norums holme 1 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 8,5 ha 
 17 Strandnorum 3 Öppen hagmark 1 ha 
 18 Dyrtorp 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,3 ha 
 19 Strandnorum 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,1 ha 
 20 Inlag 3 Blandlövhage 3,1 ha 
 21 Apleröd 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
 22 Gåre 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
 23 Spekeröds prästgård 3 Ekhage 3,5 ha 
 24 Åketorp 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,9 ha 
 25 Åketorp 3 Blandlövhage 3,1 ha 
 26 Torp, Tveten 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,1 ha 
 27 Berg 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,8 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 28 Smedseröd, Tollseröd 3 Ekhage 5,6 ha 
 29 Stenung 3 Blandlövhage 2,3 ha 



 233 

 30 Jordhammar 3 Öppen hagmark 2,4 ha 
 31 Jordhammar 2 Havsstrandäng 3 ha 
    Öppen hagmark 9 ha 
 32 Stripplekärr 3 Ekhage 2 ha 
 33 Järnblästen 3 Björkhage 9 ha 
 34 Gategård 3 Björkhage 1,1 ha 
 35 Lian, Järnklätt 3 Öppen hagmark 1,6 ha 
 36 Buxeröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,4 ha 
 37 Dal 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,1 ha 
 38 Tönneröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,6 ha 
 39 Viddesgärde, Hulebäcken 2 Havsstrandäng 3 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 9 ha 
 40 Röd, Hulebäcken 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 41 Dälene 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2 ha 
 42 Huveröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,4 ha 
 
 

Ängar och hagar i Strömstads kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Ramsö 3 Annan öppen utmark 31,4 ha 
 2 Råssö 3 Annan öppen utmark 1,5 ha 
 3 Råssö 3 Havsstrandäng 0,4 ha 
 4 Råssö, Långö 3 Havsstrandäng 4,2 ha 
 5 Älgö 3 Annan öppen utmark 2,1 ha 
 6 Älgö 2 Havsstrandäng 2 ha 
 7 Långö 3 Havsstrandäng 3,8 ha 
 8 Brevik 1 Ljunghed 30 ha 
    Havsstrandäng 3,7 ha 
 9 Kyrkosund 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,2 ha 
 10 Korshamn 3 Annan öppen utmark 2,3 ha 
 11 Rundö 3 Annan öppen utmark 4,1 ha 
 12 Rundö 3 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 0,6 ha 
 13 Lindholmen 1 Annan öppen utmark 33,9 ha 
 14 Korsnäs 2 Havsstrandäng 10 ha 
    Betad skog 5,8 ha 
 15 Gullnäs 2 Annan öppen utmark 3,3 ha 
 16 Tånge 3 Annan öppen utmark 1,7 ha 
 17 Bjälveröd 3 Havsstrandäng 0,2 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 0,9 ha 
 18 Tånge 3 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 1,3 ha 
 19 Flöäng, Nöddö 2 Havsstrandäng 13,7 ha 
 20 Bjälveröd 3 Öppen hagmark 0,6 ha 
    Ekhage 0,6 ha 
 21 Treje 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,1 ha 
 22 Nordkoster 2 Ljunghed 131 ha 
    Öppen hagmark 10 ha 
 23 Nordkoster 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 10 ha 
    Havsstrandäng 2,1 ha 
 24 Kile 3 Annan öppen utmark 3,8 ha 
 25 Saltholmen 2 Annan öppen utmark 24,3 ha 
 26 Korsnäs 3 Annan öppen utmark 16,7 ha 
 27 Öddö 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 28 Daftön 2 Havsstrandäng 2 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
    Öppen hagmark 0,6 ha 
 29 Långön 3 Annan öppen utmark 28,3 ha 



 234 

 30 Tjöstad 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,7 ha 
 31 Budalen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 32 Buar 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 33 Hälle 3 Annan öppen utmark 3,9 ha 
 34 Tveten 3 Öppen hagmark 1,9 ha 
 35 Röd 3 Öppen hagmark 0,8 ha 
 
 

Ängar och hagar i Tanums kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Valön 3 Annan öppen utmark 1,5 ha 
 2 Valön 1 Buskrik utmark 8,8 ha 
 3 Valön 1 Öppen hagmark 3,3 ha 
 4 Valön 1 Havsstrandäng 22 ha 
 5 Valön 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
    Havsstrandäng 0,8 ha 
 6 Svenneby 1 Havsstrandäng 11 ha 
 7 Valön 3 Havsstrandäng 1,2 ha 
    Annan öppen utmark 1,2 ha 
 8 Svenneby 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,3 ha 
 9 Gerlesborg 3 Havsstrandäng 3,5 ha 
 10 Gerlesborg 1 Havsstrandäng 4 ha 
    Annan öppen utmark 7 ha 
 11 Ulön 3 Annan öppen utmark 54 ha 
 12 Kaneby 3 Annan öppen utmark 2,3 ha 
 13 Röd, Lössegård 3 Ekhage 1 ha 
 14 Hamn 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,8 ha 
 15 Valön 3 Buskrik utmark 1,2 ha 
 16 Ytterby 2 Havsstrandäng 2,5 ha 
 17 Valön 3 Havsstrandäng 1,1 ha 
 18 Ytterby 3 Havsstrandäng 0,7 ha 
    Annan öppen utmark 0,7 ha 
 19 Tun 1 Havsstrandäng 1 ha 
    Buskrik utmark 6,2 ha 
 20 Sandbäck 2 Havsstrandäng 9,5 ha 
 21 Sandbäck 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 22 Sandbäck 2 Ekhage 1,4 ha 
 23 Bottna 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,2 ha 
 24 Bottna 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,2 ha 
 25 Vrångstad 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 26 Skogby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,3 ha 
 27 Bottna 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,2 ha 
 28 Bottna 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,4 ha 
 29 Mälleröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,7 ha 
 30 Gillängsmarken 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 31 Norgård 3 Annan öppen utmark 6,3 ha 
 32 Norgård 3 Buskrik utmark 1,8 ha 
 33 Hjärterön 3 Annan öppen utmark 9,6 ha 
 34 Berga 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,7 ha 
 35 Rörvik 1 Buskrik utmark 27 ha 
 36 Rörvik 2 Havsstrandäng 2,2 ha 
 37 Rörvik, Hamn 3 Ekhage 2,5 ha 
 38 Rörvik, Hamn 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,3 ha 
 39 Ejgde 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,8 ha 
 40 Torp 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,4 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 41 Torp 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,2 ha 
 42 Södra Ödsmål 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,1 ha 
 43 Södra Ödsmål 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
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 44 Stora Jore 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,4 ha 
 45 Stora Jore 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4,2 ha 
 46 Kalvön 3 Ljunghed 8 ha 
    Annan öppen utmark 4 ha 
 47 Stensholmen 3 Annan öppen utmark 18 ha 
 48 Hjärterön 3 Annan öppen utmark 7,4 ha 
 49 Stora Jore 3 Havsstrandäng 1,8 ha 
 50 Lilla Jore 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,2 ha 
 51 Träsvall, Edsten 1 Havsstrandäng 12 ha 
    Buskrik utmark 14 ha 
 52 Edsten, Träsvall 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 7,4 ha 
 53 Träsvall 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,3 ha 
 54 Lilla Jore 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,7 ha 
 55 Kville 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,4 ha 
 56 Brantseby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,7 ha 
 57 Grind, Hekullen 2 Ekhage 12 ha 
 58 Kidön 2 Annan öppen utmark 38 ha 
    Havsstrandäng 3 ha 
 59 Musön 1 Havsstrandäng 20 ha 
    Betad skog 5 ha 
    Buskrik utmark 125 ha 
 60 Kidön 3 Annan öppen utmark 2,2 ha 
 61 Veddö 1 Buskrik utmark 15 ha 
    Havsstrandäng 6 ha 
 62 Kidön 3 Annan öppen utmark 23 ha 
 63 Kidön 3 Buskrik utmark 30 ha 
 64 Edsten 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,9 ha 
 65 Vidingen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,6 ha 
 66 Möre, Veberg 3 Öppen hagmark 1 ha 
 67 Veberg 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,2 ha 
 68 Trättestad 3 Ekhage 3,4 ha 
 69 Trättestad, Söbskinn 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,3 ha 
 70 Solberg 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,6 ha 
 71 Rabbalshede 2 Öppen hagmark 1,9 ha 
 72 Rörkärr 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4 ha 
    Sötvattensstrandäng 2 ha 
 73 Otterön 3 Annan öppen utmark 3,1 ha 
 74 Otterön 3 Buskrik utmark 1,3 ha 
 75 Otterön 3 Annan öppen utmark 2,2 ha 
 76 Otterön 1 Annan träd- & buskbär. hagmark 5,1 ha 
 77 Röd 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,7 ha 
 78 Nästegård 3 Annan öppen utmark 6,4 ha 
 79 Ejgde 3 Buskrik utmark 1,2 ha 
 80 Rörvik 2 Buskrik utmark 8 ha 
 81 Ertseröd 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,4 ha 
 82 Nästegård 3 Björkhage 1,7 ha 
 83 Kalleby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,9 ha 
 84 Kalleby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,2 ha 
 85 Ryk, Kalleby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 5,9 ha 
 86 Söbskinn 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,7 ha 
 87 Svandal Sörgården 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,1 ha 
 88 Tveten 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 89 Gottersröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,3 ha 
 90 Lunneskog 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,3 ha 
 91 Kuseröd 3 Annan öppen utmark 9,8 ha 
 92 Kuseröd 3 Annan öppen utmark 17 ha 
 93 Krossekärr 1 Annan öppen utmark 11 ha 
 94 Krossekärr 2 Öppen hagmark 2,2 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
    Havsstrandäng 0,5 ha 
 95 Kuseröd 2 Annan öppen utmark 23 ha 
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 96 Kuseröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 6 ha 
 97 Greby 3 Fornvårdsslåtter 2,3 ha 
 98 Kärra 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2 ha 
 99 Säm, Kleva 1 Havsstrandäng 13 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 4 ha 
 100 Säm 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,7 ha 
    Björkhage 0,7 ha 
 101 Tanum 3 Ekhage 2,6 ha 
 102 Tveten, Liane 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,6 ha 
 103 Björkemarken 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 104 Kynnefjäll 3 Blandlövhage 5,5 ha 
 105 Långeskär 3 Annan öppen utmark 52 ha 
 106 Ulsholmen 3 Annan öppen utmark 38 ha 
 107 Långeby 3 Buskrik utmark 22 ha 
    Ljunghed 22 ha 
 108 Röd 2 Buskrik utmark 3 ha 
 109 Röd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 110 Röd 3 Annan öppen utmark 4,9 ha 
 111 Aleviken 2 Havsstrandäng 1 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 0,9 ha 
 112 Lammön 2 Havsstrandäng 2 ha 
    Blandlövhage 11 ha 
 113 Hällsö 3 Buskrik utmark 20 ha 
 114 Fåraby 1 Havsstrandäng 3 ha 
    Annan öppen utmark 2,2 ha 
 115 Fåraby 1 Annan träd- & buskbär. hagmark 8,6 ha 
 116 Fåraby 2 Buskrik utmark 2,7 ha 
    Havsstrandäng 5 ha 
 117 Kalvön 3 Buskrik utmark 12 ha 
 118 Kalvön 3 Buskrik utmark 2,1 ha 
 119 Kalvön 3 Buskrik utmark 2,1 ha 
    Havsstrandäng 0,3 ha 
 120 Heden, Näs 2 Havsstrandäng 2,1 ha 
 121 Mjölkeröd 3 Ekhage 3,1 ha 
 122 Knäm, Tanum, Mjölkeröd 1 Havsstrandäng 18 ha 
    Annan öppen utmark 4 ha 
 123 Ryland 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 2,2 ha 
 124 Hallind, Utby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,1 ha 
 125 Varlös 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,1 ha 
 126 Gurseröd 2 Ekhage 1,3 ha 
 127 Jaren 3 Öppen hagmark 4,3 ha 
 128 Tingvall 3 Sötvattensstrandäng 1,7 ha 
 129 Naverstad 3 Fornvårdsslåtter 1 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 2,4 ha 
 130 Hovträd 3 Öppen hagmark 3,7 ha 
 131 Nedre Buane 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,4 ha 
 132 Kalvön 2 Annan öppen utmark 48 ha 
 133 Lindön, Kalvön 1 Annan öppen utmark 85 ha 
    Havsstrandäng 9 ha 
 134 Kalvön 3 Annan öppen utmark 15 ha 
 135 Ystholmen, Kalvön 3 Annan öppen utmark 8,2 ha 
 136 Ejgdeholmen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,8 ha 
 137 Lindön 2 Annan öppen äng 2,1 ha 
    Havsstrandäng 2,1 ha 
 138 Raftön 3 Annan öppen utmark 4,2 ha 
 139 Resö 2 Annan öppen utmark 31 ha 
 140 Resö 3 Annan öppen utmark 2,8 ha 
 141 Vrångholmen 2 Havsstrandäng 20 ha 
    Betad skog 2 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 142 Klätta 3 Havsstrandäng 3,1 ha 
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 143 Kragenäs 2 Ekhage 5,7 ha 
 144 Kragenäs 2 Havsstrandäng 18 ha 
    Betad skog 6 ha 
 145 Össby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,1 ha 
 146 Orremyren 3 Blandlövhage 1,4 ha 
 147 Flötemarken 2 Hackslått 0,5 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1,8 ha 
 148 Resö 3 Annan öppen utmark 8,7 ha 
 149 Resö 2 Havsstrandäng 3 ha 
    Buskrik utmark 2,7 ha 
 150 Galtö 2 Havsstrandäng 6 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1,1 ha 
 151 Galtö 2 Havsstrandäng 3 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 0,5 ha 
 152 Borrekärr, Kil 2 Havsstrandäng 4,5 ha 
    Öppen hagmark 0,7 ha 
 153 Hovsäter 3 Björkhage 1,5 ha 
 154 Sögård 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 11 ha 
 155 Sögård 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,3 ha 
 
 

Ängar och hagar i Tjörns kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Stockevik 3 Annan öppen utmark 13 ha 
    Havsstrandäng 2 ha 
 2 Stockevik 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
    Havsstrandäng 0,3 ha 
 3 Grimsholmen 2 Annan öppen utmark 17 ha 
 4 Morik 3 Blandlövhage 3 ha 
 5 Moriks kile 2 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
 6 Moriks kile 2 Öppen hagmark 3 ha 
    Havsstrandäng 5 ha 
 7 Tuveslätt 1 Öppen hagmark 3 ha 
    Ljunghed 5 ha 
 8 Kärret 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 9 Mölnebo 3 Öppen hagmark 3 ha 
 10 Mölnebo 2 Öppen hagmark 6 ha 
 11 Vetteberget 3 Ljunghed 11 ha 
 12 Vetteberget 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 7,5 ha 
 13 Olsby och Kuballe kilar 2 Havsstrandäng 4 ha 
    Öppen hagmark 8 ha 
 14 Rösselvik 2 Havsstrandäng 1,5 ha 
 15 Änghagen 1 Havsstrandäng 2 ha 
    Öppen hagmark 14 ha 
 16 Kärrsön 2 Annan öppen utmark 14 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
 17 Risö 3 Havsstrandäng 1,5 ha 
 18 Sköveln, Getholmen, Lilla Gode 2 Annan öppen utmark 4 ha 
 19 Lilla Dyrön 2 Annan öppen utmark 4 ha 
    Havsstrandäng 2 ha 
 20 Olsby 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
 21 Bräcke 3 Öppen hagmark 8 ha 
 22 Hjärterön 2 Annan öppen utmark 45 ha 
 23 Sandholmen 3 Annan öppen utmark 9 ha 
 24 Yttre och Inre Näset 2 Annan öppen utmark 45 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
    Havsstrandäng 2 ha 
    Öppen hagmark 11 ha 
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 25 Porsberget 3 Annan öppen utmark 48 ha 
 26 Röa 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
 27 Toftö 1 Annan öppen utmark 40 ha 
    Havsstrandäng 2 ha 
 28 Sunna 2 Annan öppen utmark 17 ha 
 29 Halvorsholmen 2 Annan öppen utmark 15 ha 
 30 Breviks kile 1 Havsstrandäng 50 ha 
    Öppen hagmark 75 ha 
    Annan öppen utmark 75 ha 
 31 Häle mosse 1 Betad skog 4 ha 
    Sötvattensstrandäng 1 ha 
    Annan öppen utmark 30 ha 
    Öppen hagmark 15 ha 
 32 Häle mosse 2 Hackslått 0,5 ha 
 33 Olsby damm 2 Öppen hagmark 2 ha 
 34 Tyfta 3 Öppen hagmark 1 ha 
 35 Åkervik 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 36 Hallen, Siröd 3 Öppen hagmark 3 ha 
 37 Kurlanda 2 Öppen hagmark 2 ha 
 38 Kurlanda 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,5 ha 
 39 Krossekärr 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
 40 Brevik 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
 41 Grinden, Dyreby 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 42 Hoga dal 3 Öppen hagmark 3 ha 
 43 Prästadammarna 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 5 ha 
    Betad skog 5 ha 
    Sötvattensstrandäng 5 ha 
 44 Tyfte damm 3 Betad skog 3 ha 
    Sötvattensstrandäng 3 ha 
 45 Regårds myrar 3 Sötvattensstrandäng 2 ha 
    Öppen hagmark 3 ha 
 46 Rävlanda 3 Öppen hagmark 4 ha 
 47 Kopallen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 48 Gläshed 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3,5 ha 
 49 Tjärne vatten 3 Öppen hagmark 6 ha 
 50 Tjärna 3 Öppen hagmark 3 ha 
 51 Skedet 2 Öppen hagmark 1 ha 
 52 Lirås 3 Öppen hagmark 1 ha 
 53 Röd 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
    Sötvattensstrandäng 1 ha 
 54 Bräcke kile 3 Havsstrandäng 2 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 55 Bräcke 2 Öppen hagmark 3,5 ha 
 56 Berga 3 Blandlövhage 1,5 ha 
    Ekhage 1,5 ha 
 57 Rörviks kile 3 Havsstrandäng 3 ha 
 58 Balkeröd 2 Havsstrandäng 3 ha 
    Öppen hagmark 7 ha 
 59 Balkeröd 3 Öppen hagmark 6 ha 
 60 Berga 3 Öppen hagmark 2 ha 
 61 Herrön 1 Annan slåttermark 4 ha 
    Hackslått 1 ha 
    Havsstrandäng 3 ha 
    Annan öppen utmark 250 ha 
 62 Ängeviken 2 Havsstrandäng 0,5 ha 
    Öppen hagmark 0,5 ha 
 63 Ängevikens pumpstation 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
 64 Björholmen 3 Annan öppen utmark 19 ha 
 65 Kårsund 1 Havsstrandäng 9 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
    Öppen hagmark 4 ha 
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 66 Halsbäck väst 1 Betat kärr 2 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
 67 Slätten 2 Öppen hagmark 6 ha 
 68 Viks kile 1 Havsstrandäng 0,5 ha 
    Öppen hagmark 1,5 ha 
 69 Kolleröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 70 Viks kile 1 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 5 ha 
 71 Basteröd 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
 72 Sannemyran 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
    Betat kärr 1 ha 
 73 Pilane 1 Buskrik utmark 2 ha 
    Ljunghed 2,5 ha 
 74 Sältebo 3 Havsstrandäng 2 ha 
 75 Säby ö 1 Havsstrandäng 5 ha 
    Öppen hagmark 30 ha 
 76 Brog 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
 77 Säby kile 2 Havsstrandäng 2 ha 
    Öppen hagmark 4 ha 
 78 Breviks kile norr 2 Havsstrandäng 3 ha 
    Betat kärr 3 ha 
 79 Säby kile 1 Buskrik utmark 20 ha 
    Havsstrandäng 5 ha 
    Öppen hagmark 10 ha 
    Ekhage 3 ha 
 80 Kärrslätt 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 5,5 ha 
 81 Hoga 3 Öppen hagmark 6 ha 
 82 Surdal 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 10 ha 
 83 Borgberget 2 Ekhage 1 ha 
    Öppen hagmark 1 ha 
    Betad skog 2 ha 
 84 Stordal 1 Annan träd- & buskbär. hagmark 4 ha 
 85 Surdals damm 3 Betad skog 3,5 ha 
 86 Rumpe kile 3 Havsstrandäng 2 ha 
 87 Rumpe kile 2 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 1,5 ha 
 88 Knöde strand 2 Havsstrandäng 5 ha 
 89 Köleröd holme 2 Annan öppen utmark 11 ha 
 90 Röra strand 2 Havsstrandäng 5 ha 
 91 Röra 3 Blandlövhage 1,5 ha 
    Öppen hagmark 1 ha 
 92 Kållekärr 3 Öppen hagmark 2 ha 
 93 Hartippen, Stenkyrka 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 8 ha 
 94 Mjölkeviks kile 2 Öppen hagmark 3 ha 
 95 Furusäter 3 Öppen hagmark 4 ha 
 96 Bräcke 3 Öppen hagmark 1 ha 
 97 Gälov 3 Öppen hagmark 5 ha 
 98 Kåtorp 3 Öppen hagmark 2 ha 
 99 Styrdal 3 Annan slåttermark 0,2 ha 
 100 Habborsby 3 Öppen hagmark 2 ha 
 101 Vallhamn 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 102 Hagen 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
 103 Vätan 3 Öppen hagmark 1 ha 
 104 Uteby 3 Öppen hagmark 4,5 ha 
 105 Röd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 5 ha 
    Öppen hagmark 3 ha 
 106 Svanviks kile 2 Havsstrandäng 4 ha 
    Öppen hagmark 8 ha 
 107 Hammar 1 Buskrik utmark 6,5 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
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 108 Häggvall 3 Öppen hagmark 4,5 ha 
 109 Krommeröd 3 Ekhage 3 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
 110 Myggenäs 3 Havsstrandäng 0,5 ha 
    Öppen hagmark 1 ha 
 111 Häggvall 3 Havsstrandäng 1,5 ha 
 112 Saltholmarna 2 Havsstrandäng 2 ha 
    Ljunghed 13 ha 
 113 Alviken och Björnshuvudet 1 Betat kärr 1 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
    Annan öppen utmark 12,5 ha 
 114 Kälkerön 2 Annan öppen utmark 20 ha 
    Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 4 ha 
 115 Sjögårdsvik 2 Ljunghed 1 ha 
    Annan öppen utmark 4 ha 
 116 Björnholmen och Trondsberget 3 Annan öppen utmark 20,5 ha 
 117 Ramsdalen 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1 ha 
 118 Håkholmen 2 Havsstrandäng 2 ha 
    Öppen hagmark 1,5 ha 
 119 Äng- och Hästholmen 1 Betad skog 8 ha 
    Ekhage 3 ha 
    Havsstrandäng 2 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 7 ha 
 120 Tjärtången 2 Havsstrandäng 3 ha 
    Betad skog 10 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
 121 Lilla Askerön 2 Havsstrandäng 4 ha 
    Ekhage 3 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 8 ha 
    Öppen hagmark 5 ha 
 122 Ören 3 Havsstrandäng 1,5 ha 
 123 Runntången 1 Havsstrandäng 1 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
 
 

Ängar och hagar i Uddevalla kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Elveröd 3 Öppen hagmark 4 ha 
 2 Korsviken 3 Ekhage 3 ha 
 3 Kvatroneröd 3 Öppen hagmark 1,6 ha 
 4 Kvatroneröd 3 Blandlövhage 0,7 ha 
 5 Maden 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,3 ha 
 6 Åsen 3 Blandlövhage 1,6 ha 
 7 Kolbengtseröd, Backa 3 Ljunghed 21 ha 
 8 Anfasteröd 3 Öppen hagmark 4 ha 
    Blandlövhage 10 ha 
 9 Skafteröd 3 Öppen hagmark 2 ha 
    Blandlövhage 3 ha 
 10 Anfasteröd 3 Öppen hagmark 2 ha 
    Blandlövhage 3 ha 
 11 Högen 3 Öppen hagmark 3 ha 
 12 Myre 2 Öppen hagmark 3,5 ha 
    Blandlövhage 3,5 ha 
 13 Röd 3 Öppen hagmark 5 ha 
 14 Sollid 3 Ekhage 0,7 ha 
 15 Spriteröd 3 Annan betesmark 13 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
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 16 Restenäs ö 3 Havsstrandäng 4 ha 
 17 Tålleröd 3 Ekhage 1,6 ha 
 18 Berg 3 Havsstrandäng 2 ha 
 19 Tjöstelsröd 3 Ekhage 4 ha 
 20 Skafteröd 2 Hackslått 0,8 ha 
 21 Kärrstegen 3 Öppen hagmark 2 ha 
 22 Vargefjället 1 Annan slåttermark 4 ha 
    Öppen hagmark 4 ha 
 23 Lindtjärn 3 Björkhage 3 ha 
 24 Fjället 3 Blandlövhage 0,7 ha 
    Öppen hagmark 1 ha 
 25 Ulvehed 3 Björkhage 0,7 ha 
 26 Aspekärr 3 Blandlövhage 0,9 ha 
 27 Bassholmen 2 Öppen hagmark 17 ha 
    Betad skog 25 ha 
    Havsstrandäng 5 ha 
    Annan betesmark 25 ha 
 28 Kärlingesund, Fossen 2 Blandlövhage 5 ha 
    Öppen hagmark 10 ha 
    Havsstrandäng 5 ha 
 29 Munkeby 2 Havsstrandäng 3 ha 
 30 Backa 3 Blandlövhage 3 ha 
 31 Hjältön 2 Havsstrandäng 4 ha 
 32 Bjällansås 3 Blandlövhage 5 ha 
 33 Kärr 3 Ekhage 1,1 ha 
 34 Orrevik 3 Havsstrandäng 3 ha 
 35 Orrevik 2 Havsstrandäng 3 ha 
 36 Strand, Andekärr, L Hasselön 3 Havsstrandäng 0,9 ha 
 37 St. Hasselön 2 Havsstrandäng 6 ha 
 38 Strand, Resteröd 3 Havsstrandäng 6 ha 
 39 Resteröd 3 Ekhage 2 ha 
    Öppen hagmark 1 ha 
 40 Haljersröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,2 ha 
 41 Grohed, Ödsmål 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 4 ha 
 42 Ryr 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 43 Höggeröd 3 Blandlövhage 2 ha 
 44 Nolmanneröd 3 Blandlövhage 3 ha 
 45 Konungsberg 3 Öppen hagmark 1 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 2 ha 
 46 Rösseby 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 47 Torpet 3 Blandlövhage 1 ha 
 48 Vassbo 3 Öppen hagmark 0,6 ha 
    Sötvattensstrandäng 0,6 ha 
 49 Vassbo 3 Annan slåttermark 0,3 ha 
    Öppen hagmark 0,3 ha 
 50 Ryra 3 Blandlövhage 1,1 ha 
 51 Jättesås 3 Ekhage 1,6 ha 
 52 Konungsbol 3 Ekhage 0,9 ha 
 53 Hogarna 3 Öppen hagmark 0,7 ha 
 54 Torpane 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2 ha 
 55 Bön 3 Blandlövhage 1,5 ha 
 56 Svenseröd 3 Öppen hagmark 0,6 ha 
 57 Svenseröd 3 Öppen hagmark 0,7 ha 
 58 Torseröd 3 Havsstrandäng 0,6 ha 
 59 Jordfall 3 Öppen hagmark 5 ha 
 60 Bua 3 Björkhage 1,4 ha 
 61 Stenbacka 3 Blandlövhage 2 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
 62 Båröd 3 Blandlövhage 62 ha 
 63 Sund, Hälle, Kärr 2 Havsstrandäng 5 ha 
    Ekhage 5 ha 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
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 64 Kristevik 3 Öppen hagmark 2 ha 
 65 Kristevik 3 Havsstrandäng 3 ha 
 66 St. Hasselön 3 Ekhage 1 ha 
 67 St. Hasselön 3 Havsstrandäng 0,7 ha 
 68 Utby 3 Buskrik utmark 7 ha 
 69 Tånga 3 Ekhage 1,5 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 70 Tånga 3 Havsstrandäng 3 ha 
 71 Utby 2 Annan öppen utmark 8 ha 
 72 Utby 2 Havsstrandäng 2 ha 
    Öppen hagmark 3 ha 
 73 Nedre Berg 3 Öppen hagmark 4 ha 
 74 Nedre Berg, Mosshed, Stan 1 Havsstrandäng 12 ha 
 75 Sund 3 Havsstrandäng 0,5 ha 
    Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 76 Ammenäs 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 5 ha 
 77 Ammenäs, Röd, Berg 2 Buskrik utmark 5 ha 
    Havsstrandäng 5 ha 
 78 Röd 3 Öppen hagmark 4 ha 
 79 Bua 3 Blandlövhage 1,3 ha 
 80 Norgård 3 Ekhage 0,6 ha 
    Björkhage 0,6 ha 
 81 Hattedalen 3 Öppen hagmark 0,7 ha 
 82 Källegren 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,2 ha 
 83 Källegren 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 84 Listaskogen 3 Öppen hagmark 0,8 ha 
 85 Övre Bräcke 3 Ekhage 1,3 ha 
 86 Bua, Stensbacka 2 Öppen hagmark 4 ha 
    Björkhage 5 ha 
 87 Klev 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,6 ha 
 88 Ryr 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
 89 Kamperöd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,5 ha 
 90 Svälte, Torp, Åsen 1 Havsstrandäng 22 ha 
 91 Granhogen 2 Buskrik utmark 1,3 ha 
 92 Gullmarsberg 3 Ekhage 2 ha 
 93 Gullmarsberg 3 Ekhage 0,5 ha 
 94 Gullmarsberg 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,7 ha 
 95 Rålanda 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 96 Gunneröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 3 ha 
 97 Svenseröd 2 Annan träd- & buskbär. hagmark 8 ha 
 98 Marteröd, Svenseröd 2 Öppen hagmark 4 ha 
 99 Bången 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 2 ha 
    Öppen hagmark 2 ha 
 100 Utby 2 Havsstrandäng 6 ha 
 101 Herrestad 3 Fornvårdsslåtter 3 ha 
 102 Groröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,1 ha 
 103 Nordmanneröd 3 Ekhage 1 ha 
 104 Hallstensröd 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 1,7 ha 
 105 Sörbo 3 Blandlövhage 0,7 ha 
 106 Gullmarsberg 3 Havsstrandäng 3 ha 
 107 Cederslund, Röd 2 Havsstrandäng 6 ha 
 108 Torp 2 Ekhage 5 ha 
 109 Cederslund 3 Öppen hagmark 6 ha 
 110 Cederslund 2 Ekhage 2,4 ha 
 111 Cederslund 3 Blandlövhage 4 ha 
 112 Studseröd 3 Öppen hagmark 2 ha 
 113 Rålanda 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 12 ha 
 114 Mjöveröd 3 Öppen hagmark 2 ha 
 115 Bråten 3 Blandlövhage 0,6 ha 
 116 Östertåga 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
 117 Uddevalla 3 Öppen hagmark 0,8 ha 
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 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 118 Rödshult 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,8 ha 
 119 Torp 3 Blandlövhage 3 ha 
 120 Holmen 3 Öppen hagmark 1,4 ha 
 121 Kållebråten 3 Annan träd- & buskbär. hagmark 0,3 ha 
 
 

Ängar och hagar i Öckerö kommun 
 
 Nr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
 1 Hönö 3 Öppen hagmark 1,1 ha 
 2 Grötö 3 Annan öppen utmark 3 ha 
 3 Röd 3 Havsstrandäng 0,5 ha 
    Buskrik utmark 0,5 ha 
 4 Öckerö 3 Havsstrandäng 1 ha 
 5 Öckerö 3 Öppen hagmark 1 ha 
 6 Öckerö 3 Ljunghed 30 ha 
 7 Björkö 3 Havsstrandäng 1,7 ha 
 8 Huvudet 3 Havsstrandäng 1,5 ha 
 9 Hyppeln 3 Annan öppen utmark 2,6 ha 
 10 Rörö 2 Annan öppen utmark 11 ha 
 
 
 
Kommentar till länskartan 
 
På den länskarta som hör till Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län har de värdefulla 
odlingslandskapen markerats tillsammans med ängs- och hagmarksobjekt enligt länets ängs- och 
hagmarksinventering. På grund av utrymmesbrist har det tyvärr inte varit möjligt att markera alla ängs- och 
hagmarksobjekt på kartan. För närmare information om ängs- och hagmarksobjekten hänvisas till respektive 
kommuns inventeringsrapport. 
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