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Hamburgsund 3:9 m fl, Tanums kommun, Västra Götalands län

Kulturlandskapet har på uppdrag av C&B Arkitekter AB ge-
nomfört en arkivstudie och fältinventering avseende naturvär-
den på fastigheterna Hamburgsund  3:9 m fl vid Humleviken i 
norra delen av Hamburgsund, Tanums kommun, Västra Göta-
lands län.
 Uppdraget syftar till att kartlägga befintlig kunskap samt 
att göra en naturvärdesinventering och bedömning av på-
verkan från den planerade bebyggelsen inom området för 
detaljplan ”Humleviken”.
 Vid inventeringen har områden med något högre natur-
värden än generellt inom planområdet identifierats. Dessa 
områden hyser klapperstensfält, sälg, äldre lövträd med 
mera, vilka kan utgöra viktiga biotoper för djur och växter. 
Kulturlandskapets rekommendationer är att dessa områden 
undantas från exploatering, och att planen i så fall inte påver-
kar några naturvärden negativt.

Johan Kahlman
Kulturlandskapet rapporter 2014:5
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Illustration 1. Planområdet är beläget i den norra delen av Hamburgsund, och markeras med röd cirkel.
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cirka fem hektar stort. Området består av min-
dre bergssluttningar, mindre trädbeklädda ytor, 
berghällar, fuktängar och åkermark. Den plane-
rade bebyggelsen är utspridd över hela området 
men kommer i huvudsak koncentreras till fukt-
ängarna och åkermarken i de centrala delarna 
av området.
 Naturmiljön är typisk för det bohuslänska 
sprickdalslandskapet nära kustområdena. 
Granithällar och mindre bergsområden va-
rieras med flacka bördiga sedimentytor från 
tidigare havsbottnar. Runt bergsknallarna 
växer ofta mindre blandskogar som övergår 
till nakna hällar längre upp på bergen. Mot de 
näringsrikare sedimenterade ytorna tar löv-
träden över. 
 Utredningsområdet är beläget inom riksin-
tresse för rörligt friluftsliv (3 kap. 6 § miljöbal-
ken) där området anses ha goda förutsättningar 
till naturstudier, marint friluftsliv och goda möj-
ligheter till fritidsfiske. Området ges även höga 
kulturella värden och anses ha god infrastruk-
tur och en utbyggd besöksnäring, Länsstyrelsen 
Västra Götaland 1987. Området ligger även inom 
riksintresse för obruten kust (4 kap. 3 § miljö-
balken) som reglerar viss typ av byggnation och 
exploatering. Planerad bebyggelse berörs dock 
inte.
 Cirka 200 meter nordväst om planområdet 
ligger riksintresse för naturvård enligt miljöbal-
ken kap 3 § 6 (Fjällbacka och Grebbestads kust 
och skärgård). Cirka 1 kilometer österut ligger 
Natura 2000-området Jorefjorden där naturvär-
dena främst är kopplade till marina ekosystem, 
fågellivet, däggdjur och kustnära flora, Länssty-
relsen 2014.

Hamburgsund 3:9 m fl
Tanums kommun, Västra Götalands län
Naturinventering för detaljplan Humleviken

Sammanfattning
Kulturlandskapet har på uppdrag av C&B Ar-
kitekter AB genomfört en arkivstudie och fält-
inventering avseende naturvärden på fastighe-
terna Hamburgsund  3:9 m fl vid Humleviken 
i norra delen av Hamburgsund, Tanums kom-
mun, Västra Götalands län.
 Uppdraget syftar till att kartlägga befintlig 
kunskap samt att göra en naturvärdesinvente-
ring och bedömning av påverkan från den pla-
nerade bebyggelsen inom området för detalj-
plan ”Humleviken”.
 Vid inventeringen har områden med något 
högre naturvärden än generellt inom planområ-
det identifierats. Dessa områden hyser klapper-
stensfält, sälg, äldre lövträd med mera, vilka kan 
utgöra viktiga biotoper för djur och växter. Kul-
turlandskapets rekommendationer är att dessa 
områden undantas från exploatering, och att 
planen i så fall inte påverkar några naturvärden 
negativt.

Metod
Arkivstudier genomfördes i april 2014 genom att 
studera aktuella kartor, satellitbilder och histo-
risk karta. Information om utpekade och skyd-
dade områden hämtades från  Länsstyrelsens 
webbaserade GIS-verktyg. Uppgifter om före-
komst av djur- och växtarter hämtades från Art-
portalen. Fältinventering av utredningsområdet 
genomfördes den 18 april 2014 (molnigt, cirka 12 
plusgrader). Objekt med naturvärde mättes in 
med DGPS.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget utmed Plureviks-
vägen, i den norra delen av Hamburgsund och är 
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 Inga ytterligare undersökningar har genom-
förts i eller i närheten av utredningsområdet. 
Inga inrapporterade arter som berör utred-
ningsområdet finns registrerade i Artportalen, 
Artdatabanken och Naturvårdsverket 2014. 
 Då vegetationssäsongen ännu inte kommit 
igång för de flesta arter i markskiktet vid fältbe-
sök kan denna rapport inte bedöma eventuella 
naturvärden knutna till markfloran. 

Utredningsresultat
Naturmiljön i utredningsområdet domine-
ras av brukad mark i mitten av dalgången. I 
den norra delen slås gräset och i den fuktigare 
södra delen är vegetation friare och är mer av 
ängskaraktär. Utmed bergssidorna växer i hu-
vudsak lövträd. Område A-D kan ses i illustra-
tion 3-7.

Område A
Utmed den västra bergssluttningen ligger ett 
långsmalt område om cirka 2000 m2, med grova 
lövträd av lönn och ek samt oxlar och aspar. Vi-
dare finns en kraftig lärk och en gran. En del av 
träden bär spår av spillkråka och det finns bohål 
i enstaka träd. 

Område B
Ett cirka 7500 m2 stort område, vilket i stort sett 
utgör den södra delen av planområdet väster om 
den genomkorsande vägen. I den norra delen av 
området ligger en mindre yta med klappersten, 
vilken är en viktig biotop för ormar (samtliga ar-
ter är fridlysta och av dem är även hasselsnoken 
rödlistad). Inga ormar kunde dock observeras 
under besökstillfället. I anslutning till klapper-
stensfältet observerades flertalet blåsippor vilka 
är fridlysta i denna delen av Västra Götaland, 
Länsstyrelsen västra Götaland 2014.

Område C
Utgör den östra delen av planområdet och om-
fattar cirka 6800 m2. I den södra delen finns ung 
skog av ask, asp, rönn, oxel och hassel på tidi-
gare brukad mark. Hasselbuskarnas utbredning 
är tämligen liten. Området sträcker sig vidare 
norrut längs med bergskanten med klappersten 
och slyig skog med sälg, oxel, rönn och asp.

Område D
Område D omfattar de centrala delarna av plan-
området, och är cirka 2 hektar stort. Den norra 
delen domineras av vall och den södra delen har 

Illustration 3. Område A, foto taget från norr.
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Illustration 4. Klapperstensfält i den norra delen av område B.

Illustration 5. Ung lövskog i den södra delen av område C.
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mer av ängskaraktär och är fuktigare, och mar-
ken har tidigare varit brukad som åker och/eller 
betesmark. Floran utgörs i huvudsak av bredbla-
diga gräs i den norra delen medan den södra de-
len är mer varierad med hallon, skräppa, gråbo, 
björnbär, veketåg och enstaka hasselbuskar och 
sälg.

Bedömning och rekommendationer
Fördelningen mellan exploateringsområden 
och naturområden i den föreslagna detaljplanen 
bedöms ta god hänsyn till de identifierade na-
turvärdena.  Klapperstensfälten i de västra och 
östra (område B och C) bergssluttningarna har 
potential att hysa bland annat hasselsnok och 
dessa områden bör därför undantas från explo-
atering. De sälgar som finns i området bör om 
möjligt lämnas vid eventuell avverkning med 
hänsyn till sälgarnas minskade utbredning och 
dess betydelse för insektslivet (se bland annat 
Ehnström och Holmer 2011). De grova lövträd som 
står längs med planområdets västra kant (områ-
de A) bör ej avverkas om det är möjligt. I övriga 
fall bedöms naturvärdena i planområdet som 
generellt sett låga. Inga signalarter eller rödlis-
tade arter observerades under fältbesök.

 Den föreslagna detaljplanen kommer att 
innebära en mindre inskränkning av friluftsli-
vet. Vid föreslagen byggnation finns stigar och 
en mindre fotbollsplan. Områderna som som 
berörs av den planerade byggnationen är dock 
små och bedöms inte innehålla de kvalitéer som 
är viktiga för friluftslivet (se bland annat Kaplan 
och Kaplan 1981). Värdena i angränsande riksin-
tressen och områden utpekade med naturvär-
den bedöms inte påverkas av den föreslagna ex-
ploateringen.
 Växt- och djurarter är skyddade enligt Art-
skyddsförordningen. Naturmiljön är skyddad 
enligt miljöbalken (MB). I de allmänna hänsyns-
reglerna i 2 kap MB, slås det fast att en verk-
samhetsutövare behöver ha tillräcklig kunskap 
för att bedriva sin verksamhet så att inte skador 
uppstår på naturmiljön.
 Under förutsättning att exploateringen i den 
föreslagna detaljplanen inte ändras, och att hän-
syn tas till ovan föreslagna rekommendationer, 
bedöms den föreslagna detaljplanen inte ge nå-
gon negativ påverkan på naturvärden.

Illustration 6. Område D, foto taget från söder.
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Illustration 7. På kartan visas planområdet där område A-D är markerade. 
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Källor
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