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Inventering av naturvärden 
och groddjur med anledning 
av detaljplan för del av Flig 1:6

Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ har under maj månad 2013 gjort en arkivstudie och fältin-
ventering avseende naturvärden på delar av fastigheten Flig 1:6, Tanums kom-
mun, Västra Götalands län. Uppdraget har initierats på grund av planarbete för 
detaljplan och syftar till att kartlägga befintlig kunskap samt att göra en inven-
tering av naturvärden och groddjur inom planområdet. Syftet med groddjurs-
inventeringen var främst att kontrollera om arten större vattensalamander före-
kommer i området.
 Utredningsområdet är beläget i södra delen av Fjällbacka och utgörs till stor 
del av hällmarksmiljöer med inslag av skogsklädda sänkor med ett tjockare jord-
täcke. Naturmiljön är typisk för det bohuslänska sprickdalslandskapet nära kust-
områdena.
 Under fältbesöket noterades mycket få ytor eller objekt med naturvärden i 
området. Det finns dock några dammar och ett par nästan igenväxta fuktiga ytor 
som tillsammans med omgivande blandlövskog kan ha ett visst värde för grod-
djur och småfåglar. Även klapperstensfält och stenmurar förekommer och har ett 
visst naturvärde, särskilt för grod- och kräldjur. Större delen av de ytor där dessa 
värden förekommer är i planprogrammet föreslagna som naturmark för närre-
kreation. 
 Inventering av groddjur utfördes i fyra dammar belägna inom och strax ut-
anför planområdet. Inga salamandrar och endast en groda observerades under 
inventeringen. Dammarna befinner sig i igenväxningsfas och bedöms i dagslä-
get ha låga förutsättningar för salamandrar och andra groddjur. Restaurering av 
dammarna inom planområdet föreslås.
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Inledning
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Anneli Svensson gjort en arkivstudie och 
fältinventering avseende naturvärden på delar av fastigheten Flig 1:6, Tanums 
kommun. Uppdraget syftar till att kartlägga befintlig kunskap samt att göra en 
inventering av naturvärden och groddjur inom planområdet. Syftet med inven-
teringen av groddjur var främst att kontrollera om arten större vattensalamander 
förekommer i dammar inom och i nära anslutning till planområdet. Den större 
vattensalamandern är upptagen i Artskyddsförordningen och arten kräver nog-
grant skydd enligt art- och habitatdirektivet. 
 Även en bedömning av påverkan på naturvärden av detaljplan för området 
har gjorts. Uppdraget har initierats på grund av planarbete för detaljplan för del 
av Flig 1:6, Fjällbacka, Tanums kommun, Västra Götalands län. 
 Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att skapa cirka 25 nya bostads-
tomter med goda förutsättningar för permanentboende. I planprogrammet 
redovisas två alternativa infartsvägar, alternativ A och B, då man vill utreda vil-
ket infartsalternativ som är lämpligast att arbeta vidare med (Tanums kommun 
2013).

Metod 
Arkivstudier genomfördes i maj 2013 genom att studera aktuella kartor och satel-
litbilder. Information om utpekade och skyddade områden hämtades från Skogs-
styrelsens och Länsstyrelsens gis-verktyg (Hitta.se 2013, Skogsstyrelsen 2013, 
Länsstyrelsen 2013). Uppgifter om förekomst av djur- och växtarter hämtades 
från Artportalen. Fältinventering av utredningsområdet genomfördes den 30 maj 
2013 (molnigt, cirka 17 grader). Objekt med naturvärden mättes in med DGPS. 
 Inventeringen av groddjur utfördes runt midnatt den 30-31 maj. Handlampor 
med starkt ljus användes för att lysa i dammarna. Om möjligt skedde inventering 
vid flera punkter spridda runtom dammarna. Vid inventeringstillfället var det 
cirka 15 grader, vindstilla och uppehåll.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget i södra delen av Fjällbacka, strax öster om bo-
stadsområdet vid Målgården och Löparvägen, och är cirka 6 ha stort. Området 
utgörs till stor del av hällmarksmiljöer med inslag av skogsklädda sänkor, illustra-
tion 1. Terrängen är kuperad och höjden varierar mellan cirka 35 och 45 meter 
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över havet (GEO-gruppen AB 2013). Planerade tomter och lokalvägar kommer 
att förläggas främst i de lägre liggande delarna med tjockare jordtäcke men till 
viss del även på hällmarker med berg i dagen. Inom området finns ett befintligt 
bostadshus. En motionsslinga löper väster om området.
 Naturmiljön är typisk för det bohuslänska sprickdalslandskapet nära kustom-
rådena. Granithällar och mindre bergsområden varieras med klevor med bördiga 
sedimentytor från tidigare havsbottnar. Runt bergsknallarna växer ofta mindre 
blandskogar som övergår till rena tallhällmarker och nakna hällar längre upp på 
bergen. Mot de näringsrikare sedimenterade ytorna tar lövträden över. 

Skyddade områden
Utredningsområdet är beläget inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (4 kap. 
2 § miljöbalken) vilket anses ha goda förutsättningar till naturstudier, marint fri-
luftsliv och goda möjligheter till fritidsfiske. Området ges även höga kulturella 
värden och anses ha god infrastruktur och en utbyggd besöksnäring (Länssty-
relsen Västra Götaland 1987). Området ligger även inom riksintresse för obruten 
kust (4 kap. 3 § miljöbalken) som reglerar viss typ av byggnation och exploate-
ring. Planerad bebyggelse omfattas dock inte av dessa bestämmelser. Planområ-
det omfattas inte av riksintresse för varken naturvård, friluftsliv eller Natura 2000 
enligt miljöbalkens 3 kap. (Länsstyrelsen 2013). 
 I det omgivande kustområdet finns riksintressen för friluftsliv, naturvård 
och Natura 2000 samt några naturreservat, illustration 2. Norra Bohusläns kust 
är ett stort riksintresse för friluftsliv som ligger som närmast cirka 100 meter 
söder om planområdet. Kustområdet omfattas också av riksintresse för na-
turvård; Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård, vars gräns ligger som 
närmast cirka 300 meter söder om området. Även närmast belägna Natura 
2000-område och naturreservat, Jorefjorden, ligger cirka 300 meter söderut. 

Illustration 1. Flygfoto över planområdet. Fotot är tillhandahållet av uppdragsgivaren. 



Illustration 2. Riksintressen och naturreservat i anslutning till utredningsområdet.
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Den naturreservatsskyddade delen ligger i östra delen av fjorden på ett av-
stånd av knappt 900 meter från planområdet. Naturvärdena i dessa områden 
är främst kopplade till marina ekosystem, strandängarna och fågellivet (Läns-
styrelsen 2005, 2008).
 Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller andra mindre områden med na-
turvärden utpekade av Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen är belägna inom plan-
området. I omgivningarna inom cirka 0,5-1 kilometer från området finns några 
objekt från lövskogs- och ängs- och hagmarksinventeringen (Skogsstyrelsen 
2013, Länsstyrelsen 2013).
 Inga inrapporterade arter som berör utredningsområdet finns registrerade i 
Artportalen (Artdatabanken 2013).

Resultat 
Naturmiljö
Planområdet är beläget på en höjdplatå med skogs- och hällmark. I delar av om-
rådet, främst i norr, förekommer klappersten, omslagsbild. I den västra delen av 
området finns branta bergväggar. 
 Naturmiljön i den södra delen av området består till stor del av hällmark där ber-
get går i dagen. I skrevor där jord samlats växer tall, enbuskar och ljung, illustration 
3. I större sänkor där jordlagret är tjockare växer blandskog av främst tall och björk.
 I norra delen av området är hällmarksinslaget mindre och här finns istället ett 
större inslag av skogsbevuxen mark med ett tjockare jordtäcke. Dessa skogsbe-
stånd består huvudsakligen av blandskog dominerad av björk och tall med en-
staka aspar och yngre rönnar, illustration 4. En förekommer relativt rikligt i busk-
skiktet, ställvis som täta buskage. I den nordvästra delen av planområdet finns 
ett mindre område där gran dominerar.
 I den nordöstra delen av området finns en damm, som dock till stor del är 
igenväxt. En mindre damm finns också i närheten av det befintliga bostadshuset 
i väster. Dessa två dammar inom planområdet samt två dammar belägna strax 
utanför området beskrivs närmare i avsnittet Groddjur nedan. Ytterligare ett par 
mindre, fuktiga sänkor som troligen är igenväxta dammar finns inom området, 
illustration 5. Dessa ytor visas liksom dammarna på karta i illustration 6.

Illustration 3. Hällmarksmiljö i den södra delen av planområdet.
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Illustration 4. Skogsmiljö i centrala delen av planområdet.
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 Enstaka grövre tallar och björkar förekommer, främst i den norra delen av om-
rådet, men i övrigt dominerar yngre och medelålders träd i hela området. Inga 
signalarter, rödlistade eller andra naturvårdsintressanta arter påträffades under 
fältarbetet. Markfloran i området är tämligen artfattig och domineras av gräs och 
blåbärsris, med endast ett sparsamt inslag av örter. Död ved förekommer endast 
i mindre utsträckning.
 Flera stenmurar genomkorsar området. Stenmurar är element i naturen som är 
gynnsamma för den biologiska mångfalden då de är viktiga livsmiljöer för bland 
annat grod- och kräldjur. Då de är belägna i skogsmark omfattas de inte av det 
generella biotopskyddet. 
 Infartsväg alternativ A ansluter via Fridhemsvägen i norr och går delvis som 
ny väg genom skogsmark och delvis längs befintlig skogsväg/stig. Skogen längs 
denna sträcka utgörs av blandskog av tall, björk och asp. Inga högre naturvärden 
noterades vid fältinventeringen. Infartsväg alternativ B ansluter via Löparvägen i 
söder och följer befintlig lokalgata från bostadsområdet.
 I hällmarksmiljöer kan det finnas goda förutsättningar för nattskärra (listad i 
Artskyddsförordningen 2007:875). Hannarna spelar kvälls- och nattetid med ett 
vittljudande spinnande eller surrande läte som kan höras ungefär från slutet av 
maj till början av juli (Gerre 2010). Inga nattskärror hördes dock under invente-
ringen. 

Groddjur
Inventering av groddjur utfördes i fyra dammar, se illustration 6. Två av dammar-
na är belägna inom planområdet och två ligger utanför området, strax västerut 
vid motionsslingan. Dammarna beskrivs i tabell i bilaga 1 och visas på foto i il-
lustration 7-10.
 Inventering utfördes från 4-5 punkter i kanten av varje damm. Inga individer av 
varken mindre eller större vattensalamander observerades under inventeringen. 
En adult groda, troligen en åkergroda, observerades i damm A. Inga grodyngel 
observerades.

Illustration 5. Den södra av de igenväxta fuktiga ytorna inom området, se även illustration 6. 
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Illustration 6. De inventerade dammarna A-D och två fuktiga sänkor. Resultat från fältinventering. Utredningsområdet i fält 
sammanfaller i stort med planområdet, dammarna utanför området samt de två alternativa infartsvägarna. Bakgrundskar-
tan visar planerad utformning för infartsväg alternativ A. På kartan har även läget för infartsväg alternativ B markerats.
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Bedömning och rekommendationer
Naturmiljö
Under fältbesöket noterades mycket få ytor eller objekt med naturvärden i områ-
det. Skogsbeståndens låga ålder tillsammans med den rika förekomsten av enar 
ger en indikation om att området varit öppet ända in i relativt sen tid. Naturvär-
den knutna till äldre skog såsom gamla grova träd och stående och liggande död 
ved saknas därför eller förekommer mycket sparsamt.
 Inom och i anslutning till planområdet finns några dammar och ett par nästan 
helt igenväxta fuktiga ytor som tillsammans med den omgivande blandlövsko-
gen kan ha ett visst värde för groddjur (se nedan) och småfåglar. Även klapper-
stensfälten har ett visst naturvärde, särskilt för grod- och kräldjur. Detsamma gäl-
ler de stenmurar som genomkorsar området. Större delen av de ytor där dessa 

Illustration 8. Damm B, belägen i västra delen av planområdet i nära anslutning till befintligt bostads-
hus.

Illustration 7. Damm A, belägen i nordöstra delen av planområdet.
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värden förekommer är i planprogrammet föreslagna som naturmark som ska 
fungera som närrekreationsområden.
 Det är svårt att säga om nattskärran förekommer i området. Inga spelande 
hannar hördes under kvällsinventeringen. Då området besöktes under de sista 
dagarna i maj, vilket är precis i början av den tid på året då fåglarna kan höras, 
går det inte att utesluta att arten använder området. Dock är sannolikheten re-
lativt liten då området med lämplig miljö är relativt litet och redan i dagsläget 
torde vara påverkat av den befintliga bebyggelsen i anslutning till planområdet. 
Denna typ av miljö som är viktig för nattskärran är relativt vanlig i den här delen 
av Bohuslän. 
 Den föreslagna detaljplanen kommer att innebära en mindre inskränkning av 
friluftslivet. Området används idag som rekreationsområde för närboende. En 

Illustration 10. Damm D, belägen strax väster om planområdet. Denna damm har tidigare troligtvis 
varit sammanbunden med damm C.

Illustration 9. Damm C, belägen strax väster om planområdet.
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motionsslinga finns i området och det finns utblickspunkter mot det omgivande 
landskapet.
 Värdena i angränsande riksintressen och utpekade områden med naturvärden 
bedöms inte påverkas av den föreslagna exploateringen. 
 Vad gäller alternativ A och B för infartsväg berör inget av alternativen områ-
den med högre naturvärden. Alternativ A medför en större kvantitativ påverkan 
då en del av infartsvägen behöver nyanläggas i naturmark och längre sträckor 
befintlig väg och stig behöver breddas. Alternativ A påverkar främst friluftsvär-
dena/motionsslingan som vid en eventuell byggnation behöver få en justerad 
sträckning.

Groddjur
Inga salamandrar och endast en groda observerades under inventeringen. De 
inventerade dammarna bedöms i dagsläget ha låga förutsättningar för sala-
mandrar och andra groddjur. Samtliga dammar befinner sig i igenväxningsfas 
och är till största delen mycket grunda. Ett par av dem har också en liten andel 
öppen vattenyta. Båda dessa faktorer är negativa för salamandrar. I de öppnare 
och något djupare delarna i mitten av dammarna var det svårt att observera 
eventuella groddjur från kanten. Bedömningen är dock att det är låg sannolikhet 
att salamandrar finns i dammarna i dagsläget. Ett par av dammarna kan troligtvis 
torka ut nästan helt under torra perioder.
 I omgivningen kring dammarna finns dock en del av de miljöer och element 
som kan gynna salamandrar, såsom lövskogs- och blockmiljöer, vilka kan utgöra 
goda övervintringsplatser under vinterhalvåret. Även stenmurarna som löper 
genom området är värdefulla för groddjur.
 De två dammarna inom planområdet ligger inom delar av området som i plan-
programmet föreslås som naturmark och är därför inte direkt berörda av exploa-
teringen. De mindre, fuktiga men nästan helt igenväxta ytorna som mättes in 
under inventeringen (se karta, illustration 6) kan dock komma att bebyggas eller 
påverkas av planerad exploatering. Dessa ytor är dock så igenväxta att de i dags-
läget inte bedöms ha något högre naturvärde. En lämplig åtgärd för att förbättra 
miljöerna inom naturmarksytorna kan vara att restaurera de två inventerade 
dammarna inom planområdet. Genom att rensa upp dem för att få ett större vat-
tendjup och större öppna vattenspeglar kan man skapa bättre förutsättningar 
för salamandrar och andra groddjur. Runt dammen i nordost rekommenderas 
även att man gallrar något i den omgivande vegetationen. Detta kan även höja 
upplevelsevärdet för närboende. Restaurerings- och framtida underhållsarbete i 
dammarna bör i så fall utföras under senhösten eller vintern då eventuella grod-
djur befinner sig på land. 
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Bilaga

Damm Beskrivning
A

B

C

D 

Bilaga 1. Beskrivning av inventerade dammar, se även 
karta (illustration 6).

Igenväxande damm med mycket vattenvegetation främst bestående 
av vitmossa och ängsull, cirka 30*15 meter stor. Dammen tycks vara 
mycket grund och endast 15-20 % av ytan har en öppen vattenspegel. 
Dammen är helt omgiven av träd och buskar i olika åldrar. Tall och 
björk dominerar men på norra sidan finns även inslag av en. I nära 
anslutning till dammen finns gott om klappersten. 

Liten damm intill befintligt bostadshus, cirka 15*7 meter stor. 
Dammen tycks vara mycket grund och cirka 60 % av ytan har en 
öppen vattenspegel. Dammen är till stor del igenvuxen med vitmossa 
och starr. I vattnet växer vattenklöver. Runt dammen finns kala 
klippor samt spridda träd och buskar.

Större damm strax väster om planområdet. Den är cirka 30*15 meter 
stor och är omgiven av tät vegetation, främst björk, Salix och enstaka 
aspar.  Cirka 70 % av ytan har öppen vattenspegel och 
vattenvegetationen domineras av svalting och hundstarr. I kanterna 
växer lite vitmossa. Dammen är belägen nära gångstigar och 
bostadsområde. I den södra änden mynnar ett dräneringsrör. 

Liten långsmal damm norr om damm C. De båda dammarna har 
troligen varit sammanbundna tidigare. Runtom är det halvöppet och i 
trädskiktet växer björk, Salix och ungtall. Vattenvegetationen består 
av vitmossa i vattnet och enstaka svärdsliljor. 
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