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Inledning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Sven Bolinsson 
genom VästArkitekter AB gjort en arkivstudie och fältinventering avseende 
naturvärden på delar av fastigheten Resö 8:69, Tanums kommun. 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 Resö 
8:69, Tanums kommun, Västra Götalands län. Uppdraget syftar till att kartlägga 
befintlig kunskap samt att göra en inventering av naturvärden inom planområdet. 
 Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att skapa nya byggrätter för par/
kedjehus (6-8 st bostäder) intill befintlig bostadsbebyggelse. Planen innebär 
att ett obebyggt markområde som är betecknat som park i en äldre byggplan 
ändras till bostadskvarter. 

Inventering av naturvärden med 
anledning av detaljplan för del 
av Resö 8:69
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Metod 
Arkivstudier genomfördes i november 2013 genom att studera aktuella kartor 
och satellitbilder. Information om utpekade och skyddade områden hämtades 
från Länsstyrelsens  och Skogsstyrelsens GIS-verktyg (Länsstyrelsen 2013, 
Skogsstyrelsen 2013). Uppgifter om förekomst av djur- och växtarter hämtades 
från Artportalen. Fältinventering av utredningsområdet genomfördes den 22 
november 2013 (sol, cirka -4 grader). 

Utredningsområdet
Utredningsområdet är cirka 5 300 m² stort och är beläget centralt på Resö, 
vid korsningen mellan Resövägen och Holmbacksvägen, illustration 1. Resö är 
beläget i den bohuslänska skärgården, cirka två mil nordväst om Tanumshede. 
Området utgörs till stor del av hällmarksmiljö med inslag av skogsklädda 
sluttningar och sänkor med ett lite tjockare jordtäcke. Terrängen är relativt flack 
och området är beläget cirka 10 meter över havet. Området sluttar svagt ned 
mot Holmebacksvägen i väster. På den västra sidan av vägen ingår ett mindre 
område där det planeras för gästparkering. Området avgränsas av vägar i i väster 
och norr. I sydost finns befintlig bebyggelse. I öster finns ett naturområde och en 
gångstig planeras där. 
 Naturmiljön är typisk för det bohuslänska sprickdalslandskapet nära 
kustområdena. 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
Hela Resö och därmed planområdet ligger inom område som är utpekat som 
riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken (Länsstyrelsen 2013). 
Riksintresseområdet är stort och landskapet präglas av skogsklädd skärgård 
med mer eller mindre slutna vatten och trånga sund. Inom området förekommer 
branta klippstränder, låga saltängar där dalgångar mynnar i havet, marina 
våtmarkskomplex med intressant flora och fauna. Dessa miljöer är av stor 
betydelse som häcknings-, rast- och övervintringslokaler för vadare och sjöfågel 
samt uppväxtplatser för fisk och skaldjur. Delar av stränderna samt vattnet 
som omger ön är naturreservat och del av nätverket Natura 2000, illustration 
2. Naturvärdena i dessa områden är främst kopplade till marina ekosystem, 
strandängarna och fågellivet (Länsstyrelsen 2008).
 Utredningsområdet är även beläget inom riksintresse för det rörliga friluftslivet 
(4 kap. 2 § miljöbalken) vilket anses ha goda förutsättningar till naturstudier och 
marint friluftsliv. Området ges även höga kulturella värden och anses ha god 
infrastruktur och en utbyggd besöksnäring (Länsstyrelsen Västra Götaland 1987). 
Området ligger även inom riksintresse för obruten kust (4 kap. 3 § miljöbalken) 
som reglerar viss typ av byggnation och exploatering. Planerad bebyggelse 
omfattas dock inte av dessa bestämmelser. 
 Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller andra mindre områden med 
naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen är belägna 
inom planområdet eller inom en kilometer från detta (Skogsstyrelsen 2013, 
Länsstyrelsen 2013). Planområdet omfattas inte av strandskydd. 
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 Inga inrapporterade växt- eller djurarter som berör utredningsområdet finns 
registrerade i Artportalen (ArtDatabanken 2013). Observationer för fåglar har 
inte eftersökts då det bedöms som att planområdet är litet och inte innehåller 
specifika miljöer som är viktiga för känsligare fågelarter. 

Resultat 
Planområdet är beläget på en låg höjd med skogs- och hällmark, illustration 3. 
Områdets trädskikt domineras av yngre och medelålders tall. Enstaka grövre 

Illustration 2. Riksintressen och naturreservat i anslutning till utredningsområdet.



tallar förekommer. I den centrala delen av området är det inslag av kala hällar, 
omslagsbild. I den sydvästra delen av området är inslaget av sly lite större (främst 
björk). Markfloran i området tycks vara tämligen artfattig och domineras av gräs, 
lingon och ljung. Inslaget av örter tycks vara litet. Inga signalarter, rödlistade 
eller andra naturvårdsintressanta arter påträffades under fältarbetet. Död ved 
förekommer endast i mindre utsträckning.
 En stenmur genomkorsar området, illustration 4. Stenmurar har ett 
kulturhistorisktvärde men är även element i naturen som är gynnsamma för den 
biologiska mångfalden då de är viktiga livsmiljöer för bland annat grod- och 
kräldjur. Då stenmuren är belägna i skogsmark omfattas den inte av det generella 
biotopskyddet.

Illustration 3. Tallskog dominerar i planområdet.
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 Precis utanför planområdet, på den västra sidan av vägen växer en relativt stor 
sälg som vid inventeringstillfället hade besök av en större hackspett, illustration 
5. 
 Inom planområdet finns inga dammar eller permanenta vattensamlingar. Det 
finns inga objekt eller miljöer inom planområdet som omfattas av det generella 
biotopskyddet. 

Bedömning och rekommendationer
Under fältbesöket noterades mycket få ytor eller objekt med naturvärden i 
området. Ett fåtal lite äldre och knotiga tallar finns i området och det är positivt 
att flera av dem skall sparas enligt konceptskissen. 
 Stenmuren som löper genom området har ett visst naturvärde, särskilt för 
grod- och kräldjur. Större delen av den ämnas bevaras i planen vilket är positivt 
för naturmiljön såväl som kulturmiljön. 
 Tidpunkten för inventering av kärlväxter var mindre bra men med tanke på 
arkivstudierna och naturmiljöns karaktär är det inte sannolikt att det förekommer 
några känslig kärlväxter i området. 
 Värdena och bevarandesyftena i riksintresseområdet och närliggande Natura 
2000-områden bedöms inte påverkas nämnvärt negativt eller motverkas av den 
föreslagna exploateringen. 
 Den föreslagna detaljplanen kommer inte innebära någon direkt inskränkning 
av friluftslivet. Området är relativt litet och ligger intill befintlig bebyggelse. En 
gånstig planeras utanför den västra delen av området i anslutning till en lekplats 
inom området vilket borde öka tillgängligheten av området.

Illustration 4. Stenmur som löper genom området. Fotot är taget mot nordost från Holmbacksvägen. 
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Illustration 5. En större sälg står i förgrunden. Området bakom sälgen föreslås som gästparkering i 
planskissen.
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