
KOMPLETTERANDE INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV 
NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN 

ERTSERÖD 1:5 OCH 1:7 med flera

Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Sweco och Trivselhus AB gjort en arkivstudie och
fältinventering avseende naturvärden på delar av fastigheten Ertseröd 1:5, Tanums kommun.
Uppdraget syftar till  att kartlägga befintlig kunskap samt att göra en inventering av naturvärden 
inom utredningsområdet. Även en bedömning av påverkan på naturvärden av detaljplan för området 
har gjorts. 

Uppdraget  har  initierats  på  grund av  planarbete  för  detaljplan  Ertseröd 1:5  och 1:7  med flera, 
Rörvik, Tanums kommun, Västra Götalands län.
Undersökningen  kompletterar  en  av  Rio  Kulturkooperativ  tidigare  utförd  inventeringen  i 
angränsande område, Kahlman 2012.  

Illustration 1. Foto taget mot öster, från den sydvästra delen av området. 
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Metod 
Arkivstudier genomfördes i juni 2013 genom att studera aktuella kartor, satellitbilder  och
historisk karta. Information om utpekade och skyddade områden hämtades från Skogsstyrelsens och 
Länsstyrelsens gis-verktyg (Skogsstyrelsen 2013; Länsstyrelsen 2013). Uppgifter om förekomst av 
djur- och växtarter hämtades från Artportalen. Fältinventering av utredningsområdet genomfördes 
den 18 juni 2013 (sol, cirka 16 grader). Objekt med naturvärde mättes in med DGPS.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget utmed Tanumstrandsvägen, cirka 1,5 kilometer söder om Grebbestad 
och är cirka 2,3 hektar stort. Området består av igenväxande åkermark omgivet av lövskogsbårder i 
varierande ålder samt ett mindre skogsområde och bergimpediment med hällmarker som används 
som hästhage. Den planerade bebyggelsen kommer att förläggas till den västra delen av åkermarken 
vid övergången från åker till skogsmark och berg. Området avgränsas åt söder av ett mindre område 
med hällmarker. Norr om den västra delen av utredningsområdet finns befintlig bebyggelse och i 
nordost ligger Sportshopen. 

Naturmiljön är typisk för det bohuslänska sprickdalslandskapet nära kustområdena. Granithällar och 
mindre  bergområden  varieras  med  flacka  bördiga  sedimentytor  från  tidigare  havsbottnar.  Runt 
bergknallarna växer ofta blandskogar som övergår till rena tallskogar på hällmark och nakna hällar 
längre upp på bergen. Mot de näringsrikare sedimenterade ytorna tar lövträden över. 

Utredningsområdet är beläget inom ett större riksintresse för friluftslivet (3 kap. 6 § och 4 kap. 2 § 
miljöbalken) där området anses ha goda förutsättningar till naturstudier, marint friluftsliv och goda 
möjligheter till fritidsfiske. 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 berörs dock inte.

Cirka  600  meter  västerut  ligger  riksintressen  för  naturvård,  Natura  2000-områden, 
naturvårdsområdet  Tanumskusten,  och naturreservatet  Otterön,  vilka i  stort  sett  följer  kustlinjen 
med undantag för naturreservatet som är beläget runt Otterön. Naturvärdena är främst kopplade till 
marina  ekosystem,  fågellivet,  däggdjur  och  den  rika  floran  på  Otterön.  Mindre  områden  med 
utpekade  naturvärden  i  närområdet  ligger  mer  än  1  km från  utredningsområdet  och  utgörs  av 
nyckelbiotoper med krattek och biotopskyddsområde/nyckelbiotop bestående av eldhärjad tallskog.

Inga inrapporterade rödlistade arter som berör utredningsområdet finns registrerade i Artportalen, 
(Artdatabanken och Naturvårdsverket  2013).  Fyra skalbaggsarter  finns  regitrerade i  eller  i  nära 
anslutning till utredningsområdet (Trachys minuta, Crepidodera aurata, Oedemera virescens och  
Tritoma bipustulata).  



      Illustration 2. Riksintressen och tidigare utpekade naturvärden i anslutning till utredningsområdet.



Resultat och bedömning
Naturmiljön i utredningsområdet består i huvudsak av fyra områden: lövskog, tallskog, avverkad 
mark och jordbruksmark. Ytorna visas på karta tillsammans med resultatet från den utredning som 
Rio Kulturkooperativ gjorde i angränsande område 2012, illustration 5. Ytan som ej är karterad är 
ett gammalt torp med tillhörande trädgård med fina murar och äldre uthus. Utredningsområdet är till 
står del omgivet av hällmarker. 

Tallskog
I den nordöstra delen finns ett cirka 100 år gammalt tallbestånd med en del knotiga och grova träd 
och inslag av gran. Undervegetationen är sparsam på grund av den täta krontäckningen. Död ved 
förekommer sparsamt i form av enstaka torrakor och lågor. Området sträcker sig vidare norrut och 
övergår i hällmarker. Tallarna har potential att utgöra rast- och spaningsplatser för rovfågel men 
inga rovfåglar observerades vid inventeringstillfället.  I  landskap med varierande öppna ytor och 
skogsdungar använder  också många tättingar  dungarna som refuger vid födosök och flytt.  Inga 
andra indikationer på naturvärden (signalarter, rödlistade arter) kunde konstateras under fältbesöket 
och  ytan  bedöms  ha  lägre  naturvärde.  I  den  föreslagna  detaljplanen  skall  delar  av  denna  ytan 
exploateras vilket kan ge en viss negativ påverkan på det lokala fågellivet. I den västra delen av 
utredningsområdet finns en liten yta med tallskog utan några speciella naturvärden.

Avverkad yta
Trivial mark med nyligen avverkad ungskog, inga naturvärden noterades i detta område. 

Lövskog: 

Mellan den avverkade ytan och tomterna norr 
om utredningsområdet  finns  en  ridå  med  ung 
björk, och ett litet inslag av asp. Väster om den 
avverkade  ytan  finns  även  där  en  ridå  med 
lövträd, här med blandade åldrar. En grövre asp 
och  björk  finns  i  brynet  väster  om  den 
avverkade  ytan,  och  ytterligare  ett  par  grova 
björkar  finns  i  söder,  intill  torpet.  Måttlig 
mängd död ved där  den liggande döda veden 
mestadels  består  av  asp  och  rönn.  Enstaka 
stående torrakor  av tall.  I  den södra delen  av 
ytan,  gränsande  till  beteshagen,  står  en  äldre 
sälg  som  om  möjligt  bör  undvikas  vid 
avverkning.  Äldre  lövträd  är  generellt  sett 
värdefullt för den biologiska mångfalden. Kan 
man spara en del av dem gynnar det bland annat 
fågelfaunan i området. I övrigt kan ytan klassas 
som  trivial  och  inga  andra  konflikter  med 
naturvärden har identifieras.

            Illustration 3. Grövre björk i västra delen av området.
 



Jordbruksmark
Inom  utredningsområdet  består  jordbruksmarken  av  en  mindre  obrukad  yta  som kan  ha  varit 
betesmark. Marken här är relativt mager men floran är tämligen trivial (teveronika, johannesört, 
smörblomma och rölleka). Runt om det aktuella utredningsområdet finns näringsrika beteshagar av 
trivial karaktär. 

Illustration 4. Jordbruksmark omgiven av lövträd, främst björk. Fotot taget mot öster. 

Hällmark
Utredningsområdet omges till stor del av hällmarker med lägre tallar, ljung, kråkbär och lingon. I 
små sänkor och skrevor växer renlavar och mellan dessa finns öppna lavbeväxta hällar. Biotopen 
utgör miljö med goda förutsättningar för nattskärra och hasselsnok (listade i Artskyddsförordningen 
2007:875). 

Då området besöktes dagtid är det osäkert om nattskärran förekommer i området (inventering av 
nattskärra  bör  göras  nattetid  då  det  är  hannarna  spelar  denna  tid  på  året).  Hällmarkerna  är  i 
dagsläget till stor del omgiven av bebyggelse och denna typ av miljö är vanlig i landskapet vilket 
medför  att  inga  större  konflikter  bedöms  föreligga  gällande  nattskärra  och  den  tilltänkta 
bebyggelsen. 

Ingen  riktad  inventering  av  hasselsnok  har  utförts  då  hällmarksmiljöerna  ligger  utanför 
utredningsområdet och de ej är aktuella för exploatering. Dock har arten påträffats av författaren 
cirka 600 meter nordväst om området 2011. 



Illustration 5. Resultat från fältinventering. Även karterade ytor från inventering 2012 visas. 

Biotopskydd och tidigare utpekade områden
Stengärdesgårdar löper runt i princip hela utredningsområdet men endast i den norra gränsen, vid 
åkermark och i beteshagen, ligger de i vad som klassas som jordbruksmark och är där skyddade 
enligt  det  generella  biotopskyddet.  Åtgärder  som  förväntas  påverka  dessa  kräver  dispens  från 
länsstyrelsen enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken. 

Den föreslagna detaljplanen kommer att innebära en mindre inskränkning av friluftslivet. Området 
är  dock  litet  och  besöksfrekvensen  bedöms  vara  låg  då  det  inte  finns  några  stigar  eller  andra 
mänskliga spår. Vidare saknas även attraktiva friluftsvärden. Värdena i angränsande riksintressen 
och områden utpekade med naturvärden bedöms inte påverkas av den föreslagna exploateringen.  

Sammanfattande bedömning
Inga  större  konflikter  mellan  naturvärden  och  detaljplanen  föreligger.  Åtgärder  som  förväntas 
påverka  de  stengärdesgårdar  i  norra  delen  av  utredningsområdet,  de  gränsar  till  åkermark  och 
beteshage, kräver dispens från länsstyrelsen enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken. 
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