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Inledning
Pro Natura har på uppdrag av Tanums kommun genomfört naturinventering av Svinnäshalvön i
Tanums kommun. Arbetet har i sin helhet genomförts av ekolog Camilla Finsberg.
Berörda fastigheter är: Tanums-Gissleröd S:1, S:3, 1:9, 1:10, 1:66, 1:81 m fl.

Tillvägagångssätt
Förarbete
Förarbetet inleddes med att en översiktlig flygbildstolkning av det aktuella området gjordes. Här
användes ortofoton i färg som underlag. Vid flygbildstolkning delades det avgränsade
planområdet in i mindre delytor utifrån förekommande naturtyper. Även trakten intill
planområdet och landskapet i stort flygbildstolkades översiktligt i syfte att få en uppfattning om
landskapets generella utseende. Under förarbetet gicks dessutom allt befintligt bakgrundsmaterial
angående förekommande naturvärden igenom. Detta bakgrundsmaterial omfattade Artportalen,
nyckelbiotopsinventering, förekommande naturreservat, Natura 2000-områden samt områden för
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Övriga källor är Tanums naturvårdsprogram,
ädellövskogsinventeringen, ängs- och hagmarksinventeringen samt ängs- och
betesmarksinventeringen. Merparten av detta material finns på olika hemsidor upprättade av
länsstyrelsen, skogsstyrelsen, Tanums kommun och naturvårdsverket.

Fältarbete
Alla delområden inventerades och beskrivs nedan. Under fältarbetet inventerades de delområden
som avgränsats under förarbetet var för sig och respektive naturtyp beskrevs med avseende på
vegetation, förekommande arter, strukturer och element såsom död ved etc. Riktade sökningar
gjordes efter arter som på ett eller annat sätt kan anses intressanta ur ett naturvårdsperspektiv och
de arter som noterades var loppstarr, ängsstarr, granspira, alm och ask (alla rödlistade) samt de
fridlysta blåsippa och revlummer. Dessutom noterades signalarterna lundbräsma och
guldlocksmossa. Fältarbetet genomfördes i augusti 2012.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdena i de undersökta områdena har klassats i tre nivåer; högt naturvärde, medelhögt
naturvärde och lågt naturvärde. Områden med höga naturvärden har förekomst av hotade arter
eller mycket goda förutsättningar för dessa eller är biotoper som på annat vis är mycket ovanliga i
landskapet. Det kan också röra sig om biotoper som har ”lång leveranstid”, som t ex mycket
grova ädellövträd. Medelhöga naturvärden har de områden som saknar förekomst av hotade arter
men som har goda förutsättningar eller förutsättningar att inom överskådlig framtid kunna
utveckla miljöer som hyser högre naturvärden. Låga naturvärden bedöms de områden ha som
inte hyser hotade eller ovanliga arter/biotoper och som är vanliga i landskapet.
I den bilagda översiktskartan har områdena med högsta värde röd färg, de medelhöga
naturvärdena orange färg och de områden som bedöms ha låga naturvärden visas i gult.
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Naturvärdesbedömningar har historiskt gjorts på lite olika sätt beroende på vilken miljö man har
bedömt, t ex i ädellövskog eller i ängs- och betesmarker. En genomgång av dessa bedömningssätt
finns samlat i Tanums naturvårdsprogram.

Beskrivning av området.
Det undersökta området ligger i anslutning till Grebbestad centrum. Det är ca 1600 m långt och
400 meter brett och täcker ca 56 ha. Flera naturtyper ingår i och omkring det undersökta
området. Bl a hällmarker, ädellövskog, åker, samt blandskog. Området indelades i 5 olika
delområden, se nedan.
Halvön gränsar till Natura 2000-område Tanumskusten och den sydvästligaste delen av halvön
ingår i naturreservat Tanumskusten II. Svinnäshalvön ligger inom Riksintresse för obruten kust
samt för rörligt friluftsliv. Ett objekt ur Tanums naturvårdsprogram ingår i området: nr 301,
lövskog norr om Svinnäs. Denna ingår också i Ädellövskogsinventeringen som nr 172.

Svenskt namn
Alm
Ask
Blåsippa
Granspira

Vetenskapligt
namn
Ulmus glabra
Fraxinus excelsior
Hepatica nobilis

Ängsstarr

Pedicularis
sylvatica
Carex pulicaris
Carex pulicaris
Cardamine
impatiens
Lycopodium
annotinum
Carex hostiana

Ängsstarr

Carex hostiana

Loppstarr
Loppstarr
Lundbräsma
Revlummer

Guldlocksmossa Homalothecium
sericeum

Fyndkoordinater
RT 90
flera
flera
6516424; 1235929
6515998; 1235785
6515910; 1235750

Område

Typ av art

Källa

1, 2a
1, 2a
1, 2a

CF
CF
CF

6515882; 1235789 2a
6515910; 1235750 2a
6516267; 1235843 1

VU, sårbar
VU, sårbar
Fridlyst,
Signalart
NT, nära
hotad
VU, sårbar
VU, sårbar
Signalart

CF
Artportalen
CF

6515671; 1235895 2a

Fridlyst

CF

6515882; 1235789 2a

NT, nära
hotad
NT, nära
hotad
Signalart

CF

2a

6515910; 1235750 2a
6516441; 1235931 1
6516339; 1235884

Artportalen

Artportalen
CF

Tabell 1. Intressanta artfynd. Källor: CF-Camilla Finsberg, Artportalen- utdrag ur artportalen.

Artfynden visas i kartbilagan, dock inte ask och alm eftersom dessa förekommer på många olika
platser.
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1. Ädellövskog
Areal: 2,9 ha.
Beskrivning: Längs nordvästra kanten av berget ligger en rand av ädellövskog. Trädskiktet
består till stor del av alm i alla åldrar samt inslag av ask, ek, oxel, fågelbär, sälg, lönn, asp och tall.
Medelgrova träd överväger. I buskskiktet finns rikligt med hassel och flera av hasselbuskagen är
både gamla och grova. I övrigt förekommer kaprifol, en, brakved, nypon, slån, hallon, druvfläder,
liguster, hagtorn, olvon, krusbär samt blåhallon. I fältskiktet växer lundbräsma och blåsippa vilka
räknas som signalarter av skogsstyrelsen, dvs de signalerar höga skogliga naturvärden. Här växer
även nässelklocka, strätta, skogsnarv, stjärnstarr, liljekonvalj, teveronika, getrams, lundgröe,
blodnäva bland annat. På flera almar finns guldlocksmossa, Homalothecium sericeum, även den en
signalart med ett medelgott signalvärde i denna del av landet.
Död ved finns i tämligen god mängd, både i medelgrova och klena dimensioner. Längs
skogskanten ner runt berget ända till havsstranden finns en fin brynmiljö med slån, fågelbär,
nypon med mera som utgör en viktig miljö för såväl insekter och fåglar, framförallt under
vårblomningen samt höstens bärsättning.
Lodytor och block förekommer samt även klapperstensfält. Stenmurar förekommer längs stigen
samt även inne i skogen.
Längst i norr ligger ett lövskogs- och hällmarksavsnitt som gränsar till en tidigare utredning
(Finsberg 2011). Här finns alm, ask, ek och hassel samt lodytor och området ingår i delområde 1.
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Naturvärdesbedömning: Almskog är en sällsynt naturtyp och numer är såväl alm som ask
noterade som sårbara (VU) i rödlistan. Almsjuka och askskottsjuka har gått hårt åt trädslagen och
askarna i området uppvisar tydliga spår av sjukdomen. Båda dessa trädsjukdomar har gjort att
populationerna minskar och förväntas minska ännu mer. Detta tillsammans med förekomst av
flera signalarter samt en fridlyst art gör att område 1 bedöms ha högsta naturvärde. I
ädellövskogsrapporten har beståndet klass 2 (högt skyddsvärde) och i Tanums
naturvårdsprograms karta klass 2 (mycket höga naturvärden). I textdelen i programmet har den
klass 3, höga naturvärden.
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2. Blandskog
Areal: 11,5 ha.
Beskrivning: Där hällmarken planar ut och sänker sig till svackor med ett lite djupare jordlager
finns flera avsnitt med blandskog. Trädskiktet är blandat och det förekommer partier med både
ren björkskog och ren tallskog. Björk dominerar i fuktigare miljöer och tall i friska-torra partier. I
övrigt finns här rönn, asp, sälg, oxel, gran samt sparsamt med ek. Träden är huvudsakligen unga
till medelåldriga och död ved förekommer i god mängd i de tätaste avsnitten annars i måttlig
utsträckning.
Busksiktet innehåller slån, hassel, en, kaprifol, brakved, häggmispel, hallon och brakved.
Fältskiktet är tämligen artrikt bl a beroende på att skalgrus berikar jorden. Man kan även se spår
av tidigare bete i och med artsammansättningen i vissa områden med t ex ängshavre, jungfrulin,
liten blåklocka och bockrot. Det förekommer rödlistade arter som loppstarr Carex pulicaris (VU),
granspira Pedicularis sylvatica (NT) och ängsstarr Carex hostiana (NT) i fuktiga områden och den
fridlysta revlummern Lycopodium annotinum i ett område med tallskog.

Naturvärdesbedömning:
Områdena (2a)med förekomst av rödlistade och fridlysta arter bedöms ha höga naturvärden samt
de delar som ligger inom naturreservat.
Resten av området (2b) bedöms ha medelhöga naturvärden, med sina betespräglade restbiotoper
samt ställvis gott om död ved.
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3. Hällmark.
Areal: 33,5 ha.
Beskrivning: Den allra största ytan utgörs av hällmark. Här finns ett glest trädskikt av främst
tall, björk och asp. Rönn och ek förekommer med. Träden är unga till medelåldriga och död ved
förekommer endast sparsamt. Även buskskiktet är glest och utgörs främst av en med inslag av
brakved och slån. I fältskiktet finns ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel och gullris. Det finns en del
fuktsvackor i hällmarken, där björk och viden tätnar. Här växer odon, tranbär, ängsull, tuvull,
blåtåtel, hundstarr, flaskstarr och vitmossor.
En del stenmurar samt stenskravel – såväl naturliga klapperstensfält som lämningar av
stenbrytning – utgör lämpliga miljöer för bl a kräldjur.

Naturvärdesbedömning: Delområdet som ligger inom naturreservat (3a) bedöms ha höga
naturvärden och resten (3b) bedöms ha medelhöga naturvärden i och med förekomst av
klapperstensfält och stenmurar samt den för Bohusländska landskapets karakteristiska
hällmarken, vilka är viktiga strukturer för biologisk mångfald.
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4. Tidigare brukad gräsmark
Areal: 5,6 ha.
Beskrivning: Flera fält med gammal åkermark finns väster om själva Svinnäshalvön. Dessa har
legat i träda ett antal år och domineras i dag av åkertistel, älgört och vass i stora områden. Buskar
och småalar har börjat breda ut sig över gräsmarken. Kanten mot brynet är ställvis ganska artrik
med en stor blomning. Diket är sent på säsongen ganska övervuxet med bl a vass, men har
fortfarande vattenspegel. Södra delen närmast viken är fortfarande mer öppen.

Naturvärdesbedömning: Diken i jordbrukslandskap (4a) har i sig ett medelhögt naturvärde i
och med att de är skyddade biotoper enligt bestämmelser i naturvårdslagen och
naturvårdsförordningen som rör biotopskydd, 21 § NVL. Dessa biotoper kan utgöra livsmiljöer
och reträttplatser för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Själva åkermarken (4b)
bedöms ha ett lågt naturvärde. Visserligen har igenväxningen av åkermarken nått så långt att
framför allt kantzonen mot brynet just nu har fått en högre variation, med fler nektarbärande
blommor, vilket gynnar insekter. Detta är dock en övergående period om inte någon skötsel av
gräsmarken utförs, som t ex bete eller slåtter. Annars kommer buskar och träd att inom kort att ta
över och därmed minskar också artrikedomen bland karlväxterna. Diket har värden för bl a
groddjur, främst paddor, vilka eventuellt skulle kunna använda de mer långsamt flytande delarna
av diket för äggläggning. Däremot är det sannolikt ett för rörligt vatten för övriga amfibiers
äggläggning, dvs grodor och salamandrar, men diket är viktigt för dessa djurs födosök.
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5. Tomtmark
Areal: 2,4 ha.
Beskrivning: I det undersökta området ingår flera tomter med tillhörande trädgårdar och
gräsmattor.

Naturvärdesbedömning: Naturvärdet i trädgårdarna bedöms medelhögt där det finns äldre
grövre träd och gräsmattor och övrig tomtmark bedöms ha låga naturvärden.
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Beskrivning av landskapet intill avgränsat planområde
Landskapet alldeles intill planområdet utgörs till stor del av samma typ av miljöer som finns inom
planområdet och som beskrivits ovan. Landskapet domineras av hällmarker med strängar av
ädellövskog och åkermark mellan samt Grebbestads bebyggelse. Berggrunden är yngsta graniter
(Bohus- och Blomskogsgranit) och jordarten är kalt berg med ställvis ett tunt jordtäcke som där
jorden djupnar också innehåller en hel del skalgrus, framförallt i ädellövskogen.

Sammanfattande omdöme
Högsta naturvärdet har ädellövskogen och blandskogarna med rödlistade och fridlysta arter. De
sydvästliga delarna som ligger inom naturreservatet har också högsta värde per definition. De för
Bohuslän typiska hällmarkerna samt strukturerna dike i åkermark, stenmur, betespräglade
restbiotoper och brynmiljöer ger alla ett medelhögt naturvärde på grund av att de är viktiga
strukturer för biologisk mångfald. I övriga åkermarken samt tomterna bedöms naturvärdena vara
låga.
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Hemsidor och länkar
http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
www.sgu.se
http://www.gis.lst.se/lanskartor/
www.artportalen.se
http://www.tanum.se/vanstermenykommun/miljo/naturvard/naturvardsprogram.4.189a1bc712
984519d1f800012622.html
http://www.artfakta.se/GetSpecies.aspx?SearchType=Advanced
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Kartbilaga
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Rött – högt naturvärde
Orange – medelhögt naturvärde
Gul – lågt naturvärde
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