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Inledning
Pro Natura har på uppdrag av Tanums kommun genomfört naturinventering av planområde
Andreastorpet i Tanums kommun. Arbetet har i sin helhet genomförts av ekolog Camilla
Finsberg. Berörda fastigheter är Svenneby 2:14 och Svenneby 2:67.

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
täktområdet in i mindre delområden utifrån förekommande naturtyper. Även området 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
men mycket få sådana arter noterades. Fältarbetet genomfördes i augusti.

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. Inga områden med höga naturvärden har pekats ut i denna undersökning. Medelhöga
naturvärden har de områden som saknar förekomst av hotade arter men som har goda
förutsättningar (t ex damm för groddjur) 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 medelhöga naturvärden orange färg och de
områden som bedöms ha låga naturvärden visas i gult. Inga höga naturvärden har pekats ut.
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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.
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Beskrivning av området.
Det undersökta området ligger ca 4 km söder om Heestrand. Ytan sträcker sig mellan
bostadsområde, åker och hällmark. Det är ca 300 meter långt och 160 meter brett och täcker 4,1
ha. Planområdet ligger ca 1,3 km öster om närmaste naturreservat, Valön. Närmsta Natura 2000område ligger ca 2 km norrut, ädellövskog i Svenneby. Planområdet ligger inom Riksintresse för
obruten kust samt för rörligt friluftsliv.
Planområdet indelades i 3 olika delytor: klappersten, lövskog samt åker och tomt.

1. Klapperstensfält.
Areal: 1,2 ha.
Beskrivning: Östra delen av området består av ett klapperstensfält med stenar ifrån 5 cm i
diameter till block på flera meter i diameter. Det är svallsediment som bildats där vågerosionen
varit kraftig. Större delen av klapperstensfältet är helt utan högre vegetation, endast lavar har
funnit plats att växa där. På ett flackare avsnitt har blåbär kunnat etablera sig och det finns också
ett par dungar med huvudsakligen rönn. I rönndungarna förekommer även yngre exemplar av
ask, alm och björk. Buskskiktet är välutvecklat med slån, en, brakved, olvon, hallon och nypon.

Naturvärdesbedömning: Medelhögt naturvärde. Klapperstensfältet är av geologiskt intresse
samt är en bra miljö för reptiler och dungarna med vårblomning och höstbär av intresse för
insekter och fåglar. Dock är dessa miljöer inte ovanliga i landskapet.
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2. Lövskog.
Areal: 0,97 ha.
Beskrivning: Den centrala delen samt det sydöstra hörnet av planområdet är lövskog. Hörnet
är en ung och tät aspskog, tämligen ensartad. Centralt på något djupare jordlager finns en tätt
växande ädellövskog med alm, ask, ek, rönn och asp. Träden är huvudsakligen unga till
medelåldriga och död ved förekommer i god utsträckning, främst av klena dimensioner. Askarna
är drabbade av askskottsjuka. En medelgrov tall finns i södra delen och denna har delvis fallit och
dödveden visar spår av insekter och hackmärken av fåglar. Buskskiktet är varierat och mycket tätt
på sina ställen. Här finns kaprifol, hassel, brakved, olvon, berberis, nypon, syren, slån och en.
Längs kanten mot åkern växer gott om korgvide. Fältskiktet är tämligen rikt och här finns bl a
skogsbingel, stinknäva, smultron, småborre, gullris, harsyra, liten blåklocka, lundgröe och
grusstarr.

Naturvärdesbedömning: Medelhögt naturvärde. Den centrala ytan är 0,64 ha, vilket gör att
den klassas som ädellövskog, vilka regleras av Ädellövskogslagen. Koncentrationen av död ved på
liten yta är en bra miljö för vissa svampar och insekter. I trakten är denna typ av skog inte
ovanlig. Den yngre aspskogen har ett lågt naturvärde på grund av att den är ung och ensartad.
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3. Åker och tomt.
Areal: 1,9 ha.
Beskrivning: Stor del av ytan utgörs av åkermark på vilken man också har ordnat en
fotbollsplan. Tomterna har också lite gräsmatta samt trädgårdsvegetation.

Naturvärdesbedömning: Lågt naturvärde eftersom det är tämligen ensartad vegetation i åker
och gräsmatta. Trädgårdsväxterna har värden för främst insekter, men i sammanhanget i liten
utsträckning.
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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 emellan samt en del åkermark. Berggrunden är yngsta graniter (Bohus- och
Blomskogsgranit) och jordarten är kalt berg med ställvis ett tunt jordtäcke.

Sammanfattande omdöme
Knappt halva planområdet (1,7 ha) har ett medelhögt naturvärde i och med förekomst av
ädellövskog, klapperstensfält och rikligt med blommande och bärande träd och buskar. Resten
(2,2 ha), dvs åkermark, tomter och aspskogsavsnittet i sydöst har låga naturvärden.
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