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En starkt sönderskuren kustremsa med smala sund, grunda
leror, långa inskurna vikar. En örik skärgård. Skogar med
vildmarksprägel och kulturlandskap på forna havsbottnar.
Tanums kommun bjuder på kontrastrik natur. I denna guide
kan du läsa om några av kommunens finaste naturområden.
Några ligger i tätorter, andra hittar vi en bit från allfarsvägar
och vissa krävs det båt för att ta sig till. Även en rad
vandringsleder av olika längder presenteras. Så med
guiden i din hand är det bara att ge sig ut!
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En tidsresa
urberget formas. Vi börjar vår

resa för 1 600 miljoner år sedan. Då
bildas gnejsen, den bergart som är
vanligast i kommunens östra delar. För
920 miljoner år sedan tränger flytande
granitmagma upp i gnejsområdet och
bildar det vi idag kallar bohusgranit,
den yngsta graniten i Sveriges urberg.
Bohusgraniten finns i kommunens
västra del. Därefter följer miljontals år
av fortsatta rörelser i jordskorpan, vilket
resulterar i att många mindre sprickdalar
bildas. Dessa ligger främst i nordöstlig
och nordvästlig riktning. Flera istider

Slätslipade klippor av bohusgranit på Valön.
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och miljontals år av vittring skapar de
låga, rundade bergsformationer som
kännetecknar dagens landskap. Om
vi inte befinner oss i det östra gnejs
området, där landskapet domineras av
mer höglänta och sammanhängande
bergsområden. Här finns också Bullare
dalen, den största sprickbildningen i
öster.
isens framfart. När isen från den

senaste istiden lämnar vårt område för
cirka 12 500 år sedan är landmassan
nedpressad av isens tyngd. Endast ett

Tanums kommun är rik på lämningar från de flesta förhistoriska epoker. Från stenåldern (10 000–1 800 f kr)
finns främst lämningar från boplatser utmed den dåtida kustlinjen och vid de större sjöarna i inlandet. Från
bronsåldern (1 800–500 f kr) finns lämningar av hällristningar, bosättningar, gravar och åkrar spridda i land
skapet. På bilderna syns hällristningar från Vitlyckehällen och gravrösen på Kolossberget.

fåtal öar sticker upp ur havet. Dessa öar
motsvarar de områden som idag ligger
högre än 175 meter, nivån för högsta
kustlinjen. Det handlar om mindre
områden nordväst och nordost om
Bullaresjöarna och delar av Kynnefjäll.
Inlandsisen lämnar efter sig morän och
andra avlagringar i terrängen. Finare
material hamnar i de idag bördiga
dalgångarna mellan bergen samt i de
marina grundområdena.
kolonisationen. Med tiden stiger

land ur havet. I den tundralika miljön
betar vildrenar, i havet simmar marina
däggdjur som valar och sälar. Så fort
isen lämnar området dyker de första
människorna upp, jägare och samlare
som till att börja med nyttjar den rika
naturen säsongsvis.
Temperaturen fortsätter att öka fram
till för 6 000–7 000 år sedan. Sommar
temperaturen är då ett par grader högre

jämfört med idag och klimatet liknar
det som nu råder i norra Frankrike. I
Bohuslän liksom i stora delar av övriga
landet dominerar frodiga skogar med
ädellövträd.
brukade marker. Under den yngre

stenåldern (3 000–1 800 f Kr) utgör
jordbruk och boskapsskötsel en allt
viktigare del av försörjningen. Troligen
rör det sig mest om svedjebruk och
först i slutet av perioden används enkla
plogar. De rikligt förekommande häll
ristningarna från bronsåldern vittnar
om ett tämligen utvecklat jordbruks
samhälle.
Åkrarna placeras på lätta, sandiga och
självdränerande jordar. I och med en
ökande boskapsskötsel läggs nu också
grunden till de första hedarna och ha
garna. Holmar och skär används tidigt
som betesmark.
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Betesdjur var en vanlig syn ute på öar och holmar förr i tiden. Så är inte fallet idag men på vissa öar lever betestra
ditionen kvar. Här är det Highland cattle på Lindö.

svedejbruk, bete och ängslåtter.

Under järnåldern (500 f Kr–1 000 e Kr)
blir svedjebruket allt intensivare.
Ljunghedar, där kreaturen går på bete,
breder ut sig på skogens bekostnad. På
grund av ett allt kyligare klimat tvingas
boskapen in i stall över vintern. I och
med detta anläggs slåttermarkerna,
eftersom djuren behöver vinterfoder,
och snart är ängen bondens viktigaste
ägoslag. Under denna period blir också
bebyggelsen mer permanent.
skogen. Bohuslän är förmodligen
ett skogrikt landskap fram till medel
tiden. Den skogsavverkning som
påbörjas under senare delen av järn
åldern och som intensifieras fram till
1800-talets mitt leder emellertid till
en kraftig decimering av skogsarealen
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i kustbandet. Lite skog på gårdarna
Klätta och Mjölkeröd var det enda som
återstod i hela Tanums socken för 200
år sedan!
Det är expansionen av odlings
mark och ett ökat behov av virke för
byggnation och bränsle som decimerar
skogen. Det stora dråpslaget mot
skogarna kommer under sillfiske
perioderna i slutet av 1700-talet,
då enorma mängder virke krävs för
byggnation i skärgården och bränsle
till trankokerierna. Betesdriften bidrar
också till att skogsarealen minskar.
Från kvarvarande rester av barr- och
lövvegetation och genom plantering
som påbörjas under senare delen av
1800-talet, främst med gran men också
tall, börjar Bohuslän åter klädas i skog.

bygder i förändring. Det odlings

landskap vi ser idag formas i samband
med ”den agrara revolutionen”, under
1700- och 1800-talen. Landskapets
omvandling startar med industriali
seringen och den tekniska utveck
lingen. En följd av utvecklingen är
att slåtterängar och naturbetesmarker
minskar kraftigt under 1900-talet.
Jordbruksbygderna i Tanums kommun
finns idag främst i kommunens västra
del och längs Bullaresjöarnas västra
stränder. Men detta är endast små
spillror av det forna odlingslandskapet.
Kommunens åkerareal var som störst
på 1930-talet, men har sedan dess
minskat kraftigt. Slåtterängen har
spelat ut sin roll genom täckdikning,
konstgödsling och vallodling. Men

Stenmurar i naturreservatet Tjurpannan.

spåren efter det forna brukandet finns
kvar. Fägator, gärdesgårdar, hamlade
träd, odlingsrösen, väg- och åkerrenar,
solitärträd, flikiga åkrar och åkerholmar
vittnar om det äldre, småskaliga odlings
landskapet som förr var så vanligt i
kommunen.

Välbevarat odlingslandskap på Valön.
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Naturen på land
ängar och hagar. Ängen, den

ogödslade naturliga slåttermarken, har
minskat kraftigt sedan 1800-talet. Idag
återstår endast små spillror, cirka en
tusendel, av det markslag som en gång
präglade odlingslandskapet. Bondens
skötsel är en förutsättning för att ängens
alla örter och gräs, fjärilar och andra
insekter ska kunna fortleva. Fagning,
slåtter, höbärgning, hamling, efterbete
och röjning ingår i den årliga hävden
av en traditionellt skött äng.
Betade, naturliga gräsmarker är också
mycket värdefulla för den biologiska
mångfalden och variationen i odlings
landskapet. Dessa naturbetesmarker
kännetecknas av att de i modern tid
inte förbättrats med redskap, gödslats,
kalkats, stenröjts, dränerats eller såtts
in med vallväxter. Och de är en av de

Hävdad naturbetesmark på gravfält vid Ryland.
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mest artrika naturmiljöerna som finns
i vårt land! Ett intensivt bete krävs för
att de skall behålla en hög och jämn
produktion och ett rikt växt- och djur
liv. Naturbetesmarkerna i dagens land
skap kan delas in efter sitt ursprung
i utmarksbeten, som ljunghedar och
skogsbeten, och hagar på inägomark,
som björk- och ekhagar. Det kan också
vara äldre slåttermarker som övergått
till betesmarker. I Tanums kommun
finns cirka 1 400 hektar naturbetes
mark. Det motsvarar cirka 9,5 procent
av den totala arealen jordbruksmark.
Kommunens mest värdefulla hel
hetsmiljöer i odlingslandskapet finns
på Lindön-Kalvön, Tanumsslätten
(Kalleby, Oppen-Fossum) och ValönSvenneby. Utöver dessa områden finns
det 112 enskilda områden ängs- och

Blomsterprakten på slåtterängar är utan motstycke. Ingen annanstans i vår natur finns så rikligt med färgglada,
vackra örter och skira gräs. Med denna rikedom kommer också ett rikt insektsliv med bland annat fjärilar, skal
baggar och humlor. Tyvärr är bristen på slåtterängar mycket stor idag.

betesmarker med exempelvis hävd
gynnad flora, hamlade träd, fågelrika
strandängar eller landskapshistoriska
objekt.

Orkidén jungfru Marie nycklar ingår i slåtterängens
flora.

våtmarker och sjöar. Det är främst

i kommunens östra del som det finns
sjöar och våtmarker. Sjöarna är oftast
näringsfattiga sprickdalssjöar. I det sjö
rika landskapet kring Bolsjöarna ligger
Bohusläns djupaste sjö, Långvattnet,
som är 42 meter djup. Bullaresjöarna
är Bohusläns största sjöar och upptar
tillsammans en längd av cirka 30 kilo
meter i Bullaredalen.
Vid en inventering 1990 identifierades
177 våtmarker i kommunen, varav
29 bedömdes ha särskilt höga eller
höga naturvärden. När den natio
nella myrskyddsplanen togs fram 1994
identifierades tre värdefulla myrar i
kommunen: Bredmossarna med Fiske
lössjön, Brända mossar och Motjärns
myren samt Torödsmossen.
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skogen. I kommunens västra del, från

inre delen av Bottnafjorden över Sannäs
och ut på Havstenssundshalvön, går
gränsen mellan inlandets barrskogar
och kustens lövskogar. Längst i norr
når barrskogen ända ut till havet. I
Västsverige är det just bara i nordligaste
Bohuslän som barrskogen växer ända
ute vid kusten.
löv... Lövskogarna i Tanums kommun

finner man främst längs bergskanter,
så kallade randskogar. Lövskog före
kommer också i sprickor och skrevor
uppe på höjder. I dessa krattskogar är
träden småvuxna och knotiga på grund
av de magra förhållandena och det
väderutsatta läget. Kommunens enda
riktigt stora lövskog är just en sådan
krattskog, som växer på hällmarker och
sprickdalar kring Kornbyberget.

Lövskogarna i kommunen har oftast
vuxit upp på före detta betesmarker
eller ängar. De är fortfarande präglade
av det äldre betet, och träden är i all
mänhet ganska unga. Två undantag är
ekhagarna vid Kragenäs och Tingvall,
där träd vuxit sedan lång tid tillbaka.

...och barr. I inlandets skogs- och
vildmarkspräglade landskap dominerar
barrträden. Tallen är koncentrerad
till magrare marker på bergsplatåer
medan granen växer på rikare marker.
Merparten av granskogen i Bohuslän
är planterad. De fragment av gammal
naturskog som finns kvar finner man
främst i svårtillgänglig terräng, där det
varit svårt att bedriva något skogsbruk.

Randlövskogar är en värdefull naturtyp. De växer intill bergskanter, ofta granne med odlingsmark.
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Inget trädslag är livsmiljö för så många arter som eken. Gamla ihåliga ekar kan hysa ett tusental djur- och växt
arter. Även andra trädslag är värdefulla, som ädellövträden bok och ask och de så kallade triviallövträden björk,
asp, al och olika videarter. Många arter av insekter, lavar och svampar är beroende av död ved för sin överlevnad.
Dessa arter för idag en tynande tillvaro då död ved är en bristvara i dagens skogslandskap. Detsamma gäller för
arter som gynnas av skogsbränder.

gammelekslav

läderbagge

Gammelekslaven är en av många lavar som trivs på gamla ekars skrovliga bark. Den ovanliga läderbaggen är
knuten till äldre, ihåliga lövträd, främst ek, och sågs senast 1996 i ekhagen vid Kragenäs gård. I anslutning till de
träd där den håller till kan man förnimma doften av torkade plommon eller läder.

Fakta om värdefull skog i Tanums kommun
Vid en ädellövskogsinventering som genomfördes 1994-1995 i kommunen
noterades 9 objekt (63,2 hektar) med mycket högt skyddsvärde. Skogsvårds
styrelsernas inventering 1993-1998 resulterade i att 117 nyckelbiotoper identi
fierades i kommunen. Den totala arealen nyckelbiotoper är 200,4 hektar, vilket
motsvarar 0,3 % av skogsmarken i Tanums kommun.
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Fjällbacka
skärgård

Havet
omväxlande kuststräcka. Tanums

kommuns havsmiljöer är mycket
skiftande. Men grovt räknat kan de
marina områdena delas in i två huvud
typer; den inre skärgården med grunda
bottnar och djupt inskurna vikar och
leror samt den yttre skärgården, starkt
exponerad för vind och vågor och med
djup ner till 100 meter. Salthalten är
förhållandevis hög i hela kustområdet,
med undantag för där vattendrag
mynnar ut och bidrar med sötvatten.
grundområden. I de grunda

områdena i innerskärgården finns
ett rikt marint liv och de är där
för mycket värdefulla. Tack vare

Under ytan utgörs växtligheten med få
undantag av alger. Närmast ytan ser
man vanligen brunalger som blåstång,
sågtång och knöltång. En bit ner utmed
berget växer olika rödalger och mer
storvuxna brunalger. I algskogarna finns
ett rikt djurliv med snäckor, musslor,
krabbor och fisk.

tidvattenändringar på cirka tre deci
meter, som är betydande med svenska
mått mätt, byts vattnet ut ända inne i
de innersta vikarna. Den goda vatten
cirkulationen och förhållandevis
höga vattentemperaturen bidrar till
de grunda områdenas artrikedom.
Mängder av mikroorganismer, små
snäckor, småkräftdjur, borstmaskar och
en mångfald andra ryggradslösa djur
erbjuder ett uppdukat smörgåsbord
för till exempel fisk och fågel. De
vidsträckta ålgräsängarna tjänar som
såväl barnkammare som gömställe för
exempelvis ung fisk. Ängarna är på så
vis viktiga rekryteringsområden för en
stor del av den konsumtionsfisk som
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För den som snorklar eller dyker öppnar sig en helt ny värld, full av märkliga varelser. Tångräkan är en av många
invånare i de produktiva ålgräsängarna som breder ut sig på grunt vatten. På djupare vatten lever berggyltan, där
den simmar runt i de vajande algskogarna. Krabban kikar ibland fram från hålen mellan block och stenar.

fångas efter kusten. Andra värdefulla
miljöer är ostronbottnarna, som hör till
de rikaste efter kusten, och bankar med
blåmusslor.
utsatt läge. I den väderutsatta

ytterskärgården ser det marina livet
annorlunda ut. Här dikterar kraftiga
vattenrörelser villkoren. Makroalger
sitter hårt fastvuxna på klippstränder
och bergbottnar, liksom musslor och
havstulpaner. Algerna bildar skogar i
vilka det lever en mångfald av snäckor,
musslor, kräftdjur, sjöborrar och fiskar.
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skyddat för framtiden. Förutom

ett antal naturreservat längs Tanums
kusten är också stora delar av stränder
och grundområden skyddade som
naturvårdsområden, från Resö och
Galtö i norr till Fjällbacka i söder.
Syftet med skyddet är att värna om
de marina miljöernas stora värden,
bland annat som reproduktions- och
uppväxtplatser för fiskarter och som
rast- och näringsplatser för fågellivet.
Syftet är också att värna om friluftslivet
och de ansenliga naturvärden som finns
utmed kusten.

Väderutsatta, karga klipphällar och stenblock är lavarnas rike. Närmast vattnet breder ett kolsvart bälte med salt
lav ut sig, följt av en kal zon där inte ens lavar klarar att växa. En bit upp, dit vågornas saltstänk sällan når, växer
vackert orangegula arter som strandorangelav, rosettorangelav och strandvägglav. Dessa lavar, liksom de busklika
arterna fågeltoppsbrosklav och strandbrosklav, gynnas av den näring som fågelgödsel bidrar med. Näringsfattiga
stenar och klippor är klädda med en helt annan uppsättning lavarter, bland andra svart kantlav och kustfranslav.
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Särskilt värdefulla naturtyper och arter
En rad naturtyper och arter är speciella för Tanum och för dessa
har kommunen ett särskilt ansvar. Det är inget juridiskt bindande
åtagande men däremot ett moraliskt ansvar. I praktiken innebär det att
kommunen bör medverka till att de utpekade naturtyperna finns kvar
och därmed också den biologiska mångfald som de rymmer.
Naturtyper med särskilt kommunalt förvaltaransvar, föreslagna i naturvårdsprogrammet
för Tanums kommun:
• Områden med kallvattenkoraller
• Sjögräsängar
• Grunda mjukbottnar
• Havsstrandängar
• Rikkärr
• Vegetation på skalgrusbankar
• Kustnära betesmosaiker (inklusive
ljunghedar)

• Randlövskogar
• Jätteträd i kulturlandskapet
• Kustnära våtmarker med rikt fågelliv
• Laxförande vattendrag
• Vattendrag med flodpärlmussla
• Insjöar och deras närområden med rik
förekomst av fisk och fågel
• Småvatten med större vattensalamander

I de vidsträckta ålgräsängarna sker en massproduktion av mikroorganismer, småsnäckor, småkräftdjur, borst
maskar och en mångfald andra ryggradslösa djur - en viktig näringskälla för fågel och fisk. Innerskärgårdens
vatten är också viktiga uppväxtområden för småfisk.
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utter

ostronört

knippnejlika

större vattensalamander

Förslag på arter med särskilt förvaltaransvar för Tanums kommun. De arter som
redovisas nedan kan vara arter där förekomsten i kommunen har nationellt stor
betydelse, arter som är hotade, arter som ingår i ett nationellt åtgärdsprogram,
samt arter som i Tanums kommun har sin yttersta gräns för sin utbredning.
Däggdjur
Tumlare
Utter
Fåglar
Kornknarr
Kärrsnäppa (sydlig)
Smådopping
Fiskgjuse
Mindre hackspett
Storlom
Grod- och kräldjur
Större vattensalamander
Hasselsnok
Sandödla
Fiskar
Storröding
Lax
Havsöring
Ål

Blötdjur
Flodpärlmussla
Kalkkärrsgrynsnäcka
Smalgrynsnäcka
Insekter
Läderbagge
Storsvampar
Fager vaxskivling
Kärlväxter
Portlakmålla
Bohuslind
Strandvedel
Sandmålla
Saltmålla
Bågstarr
Knippnejlika
Ostronört
Martorn

Kustgentiana
Åkerskallra
Bohusbjörnbär
Rosenbjörnbär
Skagerackbjörnbär
Norskoxel
Bohusmaskros
Bredskaftad fläckmaskros
Dalslandsmaskros
Bandnate
Honungsblomster
Ljungögontröst
Granspira
Bohusmarrisp
Skogsklocka
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Friluftsliv
paddling. Tanumskusten erbjuder

kajakpaddling i världsklass, där Fjäll
backa skärgård är kronjuvelen. Ett
myller av mjukt rundade öar ligger
utspridda i skyddade, lugna vatten.
Flikiga vikar, laguner och utstickande
berg bidrar till omväxlande paddling
med utmaningar av olika grad. För den
erfarne paddlaren hägrar Väderöarna
längst ut i väster, ett paddlingsmål
som kräver koll på väderleksrapporten!
Vedholmen, som ligger i skärgårdens
sydvästra del, är ett lämpligt delmål
för en paddling till Väderöarna. Andra
populära öar är Gluppö, Bogen och
Porsholmen. Kajakuthyrarna kan tipsa
om trevliga rutter och vilka öar som
lämpar sig för övernattning.

Kajakpaddling i skärgården.
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Vid till exempel kanotpaddling i sjöar
är det Bullaresjöarna, Kornsjöarna,
Långvattnet, Övre Bolsjön och Nedre
Bolsjön som är de mest populära
utflyktsmålen.
havsfiske... Längs Tanums kust finns

många bra platser för spöfiske efter
havsöring på våren och försommaren.
Det går också att boka turer med
fiskeguider, med inriktning mot bland
annat havsöringsfiske. Från 1 april till 31
september är öringsfiske tillåtet. Tänk på
att det finns fredningsområden där vissa
vattendrag mynnar i havet och där sär
skilda fiskeregler gäller. Gällande fiske
regler finns på Länsstyrelsens hemsida,
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.

röd hornkorall

Längre fram på sommaren och mot
hösten kommer makrillstimmen in
mot kusten. Har du tillgång till båt är
chansen större för ett lyckat fiske, men
du kan även få makrill vid spöfiske från
land. På senare år har också hummer
fisket ökat i popularitet och blivit något
av ”havets älgjakt”, med premiär första
måndagen efter den 20 september
klockan 07.00!
Till stor glädje för många fritids
fiskare verkar torsken ha återkommit,
om än i mindre omfattning jämfört
med hur situationen var för några
decennier sedan.

...och insjöfiske. Fiskevårds
områden finns för Bullaresjöarna,
Södra Kornsjön, Mellan-Kornsjön,
Långvattnet, Övre Bolsjön, Siktjärn,

Torgerslundstjärn och Nedre Bol
sjön. Här är det främst spöfiske efter
abborre och gädda som lockar. I
Bullaresjöarna kan man även få lax
och insjööring på kroken. Under kalla
vintrar kan du uppleva ett fantastiskt
isfiske på sjöarna. Fiskekort säljs i vissa
livsmedelsbutiker och bensinstationer. I
kommunens övriga sjöar, där fiske
vårdsområden inte är bildade, är det
förbjudet att fiska utan fiskerättsägarnas
tillstånd.
dykning. Längs Tanumskusten finns

några av Sveriges bästa dykplatser, där
Väderöarna hamnar på första plats. Här
dyker man i ett dramatiskt under
vattenlandskap med djupa klippskrevor,
överhäng och lodräta bergväggar klädda
med koralldjur som havsnejlika och
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död mans hand. Vattnets höga salthalt
och låga temperatur gör att arter som
normalt lever på större djup går att
se här, som till exempel hornkorall.
Den lyckosamme dykaren kanske får
sällskap av säl!
svamp och bär. Större skogsområden

med gott om bär och svamp finns
framför allt i Bullaren och i området
kring Lur. Här kan du fylla korgen
med blåbär och lingon. På svampturen
väntar kantarell, trattkantarell, stensopp
och många andra läckerheter. Några
timmars plockning och du får i regel
med dig flera kilo hem!
I brynmiljöerna i kustens randlöv
skogar och i klåvorna mellan de kala
bergen är det gott om björnbär och
slånbär. Är du på jakt efter hallon är det
bra att söka sig till hyggen. Sommarens
bär nummer ett, smultronet, hittar du i
skogsgläntor och öppna gräsmarker.

Korg och kniv – ett måste vid svampplockning.
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fågelskådning. I Tanums kommun

finns många fina skådarplatser. Vid
de större sjöarna har du chans att se
fiskgjuse och storlom. Längs forsande
vattendrag ses strömstare och forsärla.
Har du riktigt tur dyker den färggranna
kungsfiskaren upp.
Några rovfåglar som ofta ses i det
öppna jordbrukslandskapet är tornfalk
och ormvråk. Karakteristiskt för torn
falken är att den ryttlar, vilket innebär
att den står still i luften genom att slå
snabbt med vingarna. Ormvråk spanar
inte sällan från stolpar eller ledningar
om den inte cirklar långt uppe i skyn.
Vid de grunda vikarna i Bottna
fjorden, Jorefjorden, Sannäsfjorden,
Tannamskilen och Galtö lera rastar
stora mängder svanar, gäss, änder och
vadare vår och höst. Här finns också
flera fågelskyddsområden och natur
reservat med tillträdesförbud under vår
och försommar. På www.lansstyrelsen.
se/vastragotaland kan du läsa mer om
detta.
Den restaurerade våtmarken Ejgde
tjärnet lockar ornitologer från hela
länet. Våtmarken gästas årligen av
bland annat smådopping, skedand,
snatterand och brun kärrhök.
Ejder, tobisgrissla, kustlabb, skär
snäppa, toppskarv och alfågel är typiska
fåglar i ytterskärgården. Mindre vanliga
gäster är praktejder, brednäbbad sim
snäppa, stormsvala, härfågel och dubbel
beckasin.

Ett axplock av de fåglar som kan ses i kommunens kustområden.
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bad. I Tanums kommun finns flera

fina badplatser med välkontrollerat
och rent badvatten. På badplatserna
vid Badberget i Fjällbacka, Tanum
Strand strax söder om Grebbestad samt
Edsviksbadet finns ramper som under
lättar för rörelsehindrade att kunna
njuta salta bad. Följande kommunala
badplatser finns i Tanum:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Oljeskär och Hamneholmen, Resö
Pannberget, Kragenäs
Framnäs, Bullaren
Östad, Bullaren
Havstenssund
Sannäs
Sundshult, Bullaren
Edsvik, Grebbestad
Grönemad, Grebbestad
Grebbestad
TanumStrand
Grunnevattnet, Tanumshede
Kämpersvik
Badberget och badholmen, Fjällbacka
Sälvik, Fjällbacka
Norra Ejgde Pluret, Hamburgsund
Vänd igen, Hamburgö
Boviken, Hamburgö
Långekärr, Gerlesborg

Se upp för brännmaneter när du badar! Har du
bränt dig kan du lindra smärtan genom att kyla
huden med kallt vatten. Det kan användas så länge
man känner att det gör nytta. Om det gör väldigt ont
kan man ta smärtstillande läkemedel.

Vassbotten

Lur

1

Resö

2

3

Östad

6

Sannäs

7
Tanumshede

8
9

E6

10 Grebbestad
11

12

13

Rabbalshede

14 Fjällbacka
15

Väderöarna

17
18

16

Kville

Hamburgsund

19

22

4

5 Havsstenssund

Allemansrätt
I Sverige har alla rätt att vara ute i naturen. Vi kallar det allemansrätten.
Den är en unik förmån som innebär en stor frihet men också vissa
skyldigheter. Vi får inte skada natur och djurliv och måste visa hänsyn
mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Alltså inte störa
– inte förstöra.
Respektera hemfriden. Gå inte över privat
tomt och hindra inte markägarens
verksamhet.
Du får göra upp eld i naturen under säkra
förhållanden. Är det torrt ute får man inte
elda och man får heller inte elda direkt på berg.

förtöjd längre tid vid någon annans strand
behöver du fråga markägaren om lov. Det är
tillåtet att tillfälligt förtöja eller bada vid en
brygga, under förutsättning att den som äger
bryggan inte blir hindrad från att använda den.

Du får tälta något enstaka dygn i naturen
på samma plats. Tänk på att inte störa
markägaren eller skada naturen.

Ta gärna med dig hunden ut i naturen.
Mellan den 1 mars och 20 augusti måste
den gå i koppel. Man ska alltid ha hunden under
uppsikt så att den inte stör andra människor eller
djur.

Vilda blommor, bär, svamp och döda
grenar får plockas, men inte fridlysta
växter. Du får inte hugga ner eller på annat sätt
skada växande träd.

Det är förbjudet att köra bilar och andra
motorfordon i terrängen. Cykling är
tillåten men inte över tomt, plantering eller mark
som lätt kan skadas.

Du får gå i land, bada, ankra och
tillfälligt förtöja vid strand som inte
tillhör tomt, eller som är skyddad för fågelliv eller
annat. Om du har tänkt ligga för ankar eller

jakt ingår inte i allemansrätten. Lämna
djurungar i fred och rör inte bon eller fågelägg.
fiske ingår inte i allemansrätten. Fiske med spö
och andra handredskap är dock tillåtet längs
kusterna (med vissa undantag). I alla andra
vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd.
fridlysning innebär att det är förbjudet att
plocka, fånga, döda, eller på annat sätt samla in
eller skada vissa växter och djur. I Sverige finns
300 fridlysta växter och djur, däribland samtliga
orkidéer och alla grod- och kräldjur.
fågel- och sälskyddsområden finns
utmärkta på båtsportkorten. Informationsskyltar
finns väl synliga på öar med fågelskydd. Skyltarna

Naturligtvis ska man inte skräpa ner i
naturen!

är gula och skylten med förlängd skyddstid har
ett rött fält som är lätt att se på långt håll.

i skyddad natur, till exempel naturreservat,
gäller inte allemansrätten utan särskilda regler. På
naturvårdsverkets webbplats, www.naturvards
verket.se, kan du läsa mer om allemansrätten och
naturskydd ur olika aspekter,
som exempelvis fridlysning
av vissa arter.

Alla lummerväxter är
fridlysta, här ses mattoch revlummer.

23

Skyddad natur
Det finns många skäl till att skydda natur. Syftet kan vara att bevara en
viss naturtyp, att skydda en hotad organism eller att säkerställa friluftslivet. Det finns flera olika skyddsformer och för dessa områden finns
särskilda regler som besökare måste ta hänsyn till. I naturområden som
inte har något särskilt skydd gäller allemansrätten.
nationalparker. I Sverige

finns idag 29 national
parker. De representerar
olika värdefulla landskapstyper som ska
bevaras i sitt naturliga tillstånd. Parkerna
är också natursköna och unika miljöer
där besökaren erbjuds naturupplevelser
utöver det vanliga. Nationalparker har
ett betydligt starkare skydd än natur
reservat.

livsmiljöer förstörs. Områdena utpekas
av respektive medlemsland. Många av
de områden som ingår i Natura 2000
är också skyddade som naturreservat
eller nationalpark.
NATURRESERVAT
Välkommen till
Veddöarkipelagen

Skutebacken

P

P

blodnäva

Geranium sanguineum

Veddö

Rödhammar

Rösekullen

låsbräken

Bothrychium lunaria

Lilla Köttö

spåtistel

Carlina vulgaris

Stora Köttö

N

TECKENFÖRKLARING

0

Tavlans plats

Hällmarker

Reservatsgräns

Öppen betesmark

Ingår ej i reservatet
Fornlämning

250 meter

P

P-plats

Badplats

Enbuskmark
Ädellövträd

Övrig skogsmark

Halvöppen betesmark

Toalett

Kärr med dammar

Stig

Åkermark
Vatten

mest använda skydds
formen. Det finns cirka
2 700 naturreservat i Sverige. Reservat
kan bildas och förvaltas av länsstyrelsen
eller kommunen. Syftet med att bilda
ett reservat kan vara att bevara biologisk
mångfald, skydda, vårda eller bevara
arter och livsmiljöer, återställa eller
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller att
gynna friluftslivet.
natura 2000 är EU:s

ekologiska nätverk av
skyddade områden.
Syftet är att hejda utrotningen av djur
och växter och förhindra att deras
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förvaltning. De

flesta av natur
reservaten i Tanums
kommun förvaltas
av Västkuststiftelsen.
Ett mindre antal
reservat förvaltas av kommunen. I
förvaltning ingår skötsel av reservaten
som till exempel röjning av träd, buskar
och bete eller slåtter på slåtterängar. En
annan viktig del av förvaltningen är att
främja tillgängligheten, vilket innebär
framtagande och underhåll av
vandringsleder, spångar
och broar. Förvaltaren
ansvarar också för att det
finns informationsskyltar
i reservaten samt
information på hem
sidor eller i form av
broschyrer.
Rödhammarfjorden

Naturreservatet utgörs av Veddöhalvön och
flera kringliggande öar och vattenområden.
Stigar, stränder och badklippor ger rika möjligheter att avnjuta den vackra bohuslänska
naturen. Här finns också betesmarker, skalgrusbankar, ljunghedar och lövmarker med
artrik och skyddsvärd flora.

naturreservat är den

naturvårds

Veddöhalvön är ett välbesökt rekreationsområde med
badvänliga klipp- och sandstränder, fina utsiktsplatser och goda möjligheter till rika naturupplevelser. På
Veddö finns flera strövvänliga promenadstigar.

Centrala Veddö utgörs av en höjdplatå med hedar,
hällmarker och myrar. På den exponerade västsidan
finns klipp- och sandstränder. Här växer bl a den
ovanliga strandvallmon, som blommar i juli till augusti med stora, gula blommor. Ovanför stränderna
ligger betade torrängar bl a Sankt Pers nycklar, kattfot och låsbräken. I de betade torrängarna finns också
en rik svampflora med flera arter av vaxskivlingar. På
öns östra sida växer gamla lövträd. De är växtplats för
flera ovanliga lavar.

Reservatets fastlandsdel domineras av tallskog, hällmarker och f d betesmarker.

På Stora och Lilla Köttö finns, liksom på Veddö, artrika strand- och torrängar. I den rika växtligheten
påträffas spåtistel, vildlin och darrgräs.

Rödhammarfjorden består mest av grunda havsvikar.
Dessa grundområden fungerar som barnkammare
och födokälla för många av havets fiskarter.
På öarna finns flera fornlämningar. På Veddös södra
udde finns två ansenliga bronsåldersrösen. På Lilla
och Stora Köttö finns flera s k tomtningar – lämningar efter tidiga bosättningar.

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla friluftslivet, det biologiska innehållet samt vattenområdenas ekologiska funktion. Naturreservatet Veddöarkipelagen är ca 400 hektar stort.
LÄNSSTYRELSEN

Naturreservat avsätts för att bevara och utveckla områden med värdefull
natur och för att trygga tillgången på mark för friluftslivet.

Sankt Pers nycklar
Orchis mascula

scharlakansvaxskivling
Hygrocybe punicea

§ Välkommen att vandra i den vackra
naturen i Veddöarkipelagen. Visa hänsyn
och varsamhet mot naturen. Tänk på att du inte
får skräpa ner och att Du inte får;
• göra upp eld på annan än av förvaltaren anvisad plats
• framföra motordrivet fordon längre än till anvisad besöksparkering (gäller ej fastighetsägare för tranport til
egen fastighet)
• ställa upp motorfordon eller husvagn. Förbuder gäller
även uppställlning för övernattning på p-plats
• medföra okopplad hund

• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i
övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller
lavar
• campa och tälta

• köra vattenskoter

• förtöja i naturhamn längre tid än tre dygn

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen. www.vastkuststiftelsen.se
© Produktion: NATURCENTRUM AB på uppdrag av Västkuststiftelsen 2007. Illustrationer: Nils Forshed.
Karta: Naturcentrum AB.

Länsstyrelsen/Naturvårdsverket

P

Vandra i naturen
I denna naturguide presenteras några av Tanums kommuns finaste
naturområden och vandringsleder. Urvalet är gjort utifrån information
från kommunens naturvårdsplan samt föreningar.
hur läser jag naturguiden?

I guiden presenteras 23 naturområden
samt 12 vandringsleder. För varje
objekt finns en karta och en kort
vägbeskrivning. I princip kan alla
naturområden på land samt vand
ringsleder nås med kollektivtrafik men
hållplatsen kan ligga en bit från målet.
Eftersom tidtabeller och hållplatser
kan ändras hänvisas till Västtrafik för
mer information (www.vasttrafik.
se, 0771-41 43 00).

Makaonfjäril på hampflockel.

symboler som förekommer
i kartorna

P

Parkering

Reservatsgräns

Vindskydd

Nationalparksgräns

Utsiktspunkt

Stig/led

Bad

Bohusleden

Toalett

Övrig markerad led

Utsiktstorn

Fornlämning
(alla ej medtagna)

Raststuga

Fjärilsskådning på Lindö.
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1 Valön
Fina promenader på halvö med rik flora

hällar vid havet. Kala klippor, häll-

och blockmarker är karaktäristiska inslag
i naturreservatet Valön. På västsidan
dominerar branta, exponerade klipp
stränder. Mellan bergryggarna breder
vidsträckta strandängar ut sig.

Strandskata, kärrsnäppa, gluttsnäppa,
större strandpipare och rödbena är ex
empel på arter som trivs här. Inåt land
hörs gökens karaktäristiska ”ko-ko”
om våren. Karaktärsarter i buskrika
marker är törnsångare, stenskvätta och
buskskvätta.

värdefull hävd. På Valön finns

ett levande jordbruk. Strandängarna
och torrängarna betas fortfarande,
vilket är en förutsättning för att bevara
markernas rika flora. I de torra, kalk
rika ängsmarkerna växer bland annat
spåtistel och backsmultron samt en rad
kalkkrävande mossor. I brynen växer
högvuxna örter som krissla, blodnäva,
småborre och sötvedel. Smultronklöver,
eller blåsklöver som den också kallas,
trivs på betade havsstrandängar.
valöns fågelliv. Reservatets grunda

havsområden är attraktiva för fågel.
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Granspira (bilden), månlåsbräken, desmeknopp,
rödsäv, ängs- och bågstarr är hotade växter som
observerats i naturreservatet.

Smedserö

ULÖN-DANNEMARK
Norra Lyngö

Södra Lyngö

Munkholmen

sötvedel

VALÖN

P

Valön
Bergviksfjorden

Håholmdjupet

Dagsö

Långön

Lilla Lyngö

småborre

N

Testholmen

0

Lyngö

200 m
SVENNEBY MELLANGÅRD

i
större strandpipare

Valön är naturreservat.

Valön är lättillgänglig både
från land- och sjösidan. Bra
möjligheter till bad och fiske finns
inom reservatet.
smultronklöver

HITTA HIT
Kör ca 7 km söder om Hamburgsund. Strax norr om Svenneby nya kyrka visar skylt mot Valöns
naturreservat. Följ vägen och efter 1,7 km finns en parkering. Därifrån leder stigar åt norr, väster
och söder.
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2 Ulön–Dannemark
Syskonöar med blomsterfägring

välbesökt. Kombinationen lugna

naturhamnar och fina badmöjlig
heter gör Ulön-Dannemark till ett av
Tanumskustens mest välbesökta naturre
servat. Här kan du ströva över bloms
terrika marker, solvarma hällar och
klättra upp på någon av bergknallarna
för att blicka ut över skärgården.
spår efter istiden. Öarnas berg

skal från musslor och snäckor. Om
sommaren färgas det kalkrika näset av
en rad blomster; röda blodnävor, gul
blommande käringtand, getväppling,
vitblommande backglim och brudbröd.
De lågvuxna ormbunkarna månlås
bräken och ormtunga kan vara svåra
att upptäcka men när man väl fått upp
ögonen för dem brukar man kunna se
ganska många inom ett område.

hällar är formade av inlandsisen som
slipat fram mjuka rundhällar. Isen har
också mejslat ut isräfflor, då fastfrusna
stenar i botten på isen skrapat berget.
Kanske stöter du på en jättegryta.
De har bildats av vattenströmmar i
isälvarna, som likt kraftiga borrar gjort
hål i berggrunden.
botaniskt rikt. Ulön och Danne

mark hänger ihop med ett smalt näs
som består av sand med stort inslag av
28

På sommaren flyger bastardsvärmare från blomma
till blomma i jakt på nektar.

fågelinvånare. Under sommar

halvåret finns det gott om småfågel på
öarna. Stenskvätta och sädesärla hoppar
omkring bland stenarna. I lövsnåren
håller koltrast, gulsparv, törnskata och
hämpling till. I skymningen kan du ha
tur att få höra enkelbeckasinen. Dess
karaktäristiska bräkande ljud fram
kallas när hanarna dyker från hög höjd
och spärrar ut sina kraftigt vibrerande
stjärtfjädrar.

enkelbeckasin

i

Ulön-Dannemark är naturreservat.

Kalmarholmen

Rådaleskäret

S Andholmen

Källeviken

Heestrand

Dannemark rös

Ulön
Dannemark
Kroken
Dunnholmen

Heebukten

Landlös
Gärdesunds
Flatskär

Lilla Flatskär

N Lygnö

d
un
es
ck
Ba
Stora Flatskär

Månlåsbräken är en
lågvuxen ormbunke som
trivs i öppna, kalkrika
marker.

S Lygnö
S Andersholmen

N

Munkholmen
Nordvarpet

0

200 m
Rävberget

HITTA HIT
Öarna kan endast nås med båt. Sommartid är Ulön-Dannemark ett mycket välbesökt område
med bra badmöjligheter och lugna naturhamnar.
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3 Väderöarna
Naturreservat med spännande marint liv

nakensnäcka

30

artrikt havsområde. Väderöarnas

naturreservat är, tillsammans med
Kosterhavets nationalpark, ett av Sveriges
mest värdefulla havsområden. Här finns
en unik variation av undervattensmiljöer.
Under vattenytan döljer sig vajande
tångskogar, produktiva ålgräsängar och
grunda lerbottnar med rikt marint liv.
Men här finns också betydligt ovanligare
undervattensmiljöer som korallrev och
djupa mjukbottnar med mjukkoraller.
Starka strömmar, vatten med hög salt
halt och kraftig bottentopografi skapar
förutsättningar för ett speciellt växt- och
djurliv på alla djup.
hängande trädgårdar. I Kosteroch Väderöområdet finns bergiga
bottnar på större djup än 100 meter. I
det ständigt mörka vattnet är salthalten
och temperaturen konstant (34-35 ‰
respektive 5-6 °C). En ogästvänlig
miljö kan tyckas men även här frodas
livet. Många sällsynta och spektakulära
arter, som man närmast finner på stora
djup långt ute till havs eller i de stora
fjordarna i västra Norge, trivs i de djupa
vattnen. Ett exempel är det mycket
speciella djursamhälle som breder ut sig
under klippöverhäng. I dessa så kallade
hängande trädgårdar lever till exempel
anemonen Urticina eques och Gullmars
anemon.
mjukbottnar dominerar. På

grundområdenas mjukbottnar växer

Gullmarsanemon

ålgräs men när djupet blir så stort att
inte solens strålar når ner försvinner
växtligheten. Men gott om djur finns
det ändå; djur som lever av att filtrera
vattnet på plankton eller livnär sig på
det material som singlar ner på bottnen.
Djurlivet ser olika ut, beroende på om
det är lera, sand eller grus som domi
nerar. Till exempel är havsborstmasken
Melinna cristata och sjöborren Brissopsis
lyrifera karaktärsarter på lerbottnarna.
Där bottenmaterialet är grövre lever
olika typer av sjöpennor (koralldjur).
korallrev. Närmare 100 meter
under vattenytan växer revbildande
ögonkorall. I Sverige har bara två
levande rev hittats, ett utanför Väder
öarna och ett i Kosterhavets national
park. Ögonkorallen är en stenkorall
med ett bägarlikt skelett av kalk, som
är vitt eller gulskiftande. Reven som
byggs upp långsamt och successivt kan
bli flera tusen år gamla.
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knubbsäl

kustsilverlav

Urticina eques

skärsnäppor

marina däggdjur. Om du vill se

sälar ska du bege dig till Väderöarna!
Här lever nästan en tiondel av väst
kustens alla knubbsälar. Gråsäl före
kommer också. Vindstilla dagar kan du
med lite tur få syn på tumlare. När de
kommer upp till ytan för att andas ger
de sig tillkänna genom ett karaktäris
tiskt blåsljud. Andra valar som delfiner,
späckhuggare, grindval och vikval har
har också siktats vid Väderöarna, men
endast vid ett fåtal tillfällen.
rikt fågelliv. Väderöarna är en

värdefull häckningslokal för många
kustfåglar. En fjärdedel av länets alla
tobisgrisslor håller till exempel till
här. Andra häckfåglar är kustlabb,
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skärpiplärka, silltrut, fisktärna och
silvertärna. Väderöarna är också ett
av Sveriges viktigaste områden för
rastande och övervintrande toppskarvar
och skärsnäppor.
öarnas flora. På de karga, väderut
satta öarna växer en förvånansvärt rik
flora. Inte mindre än 341 arter har note
rats! På havsstranden växer till exempel
strandtrift, kustbaldersbrå, strandglim
och kråkvicker, i skrevorna styvmors
viol, gul fetknopp och kärleksört. I
fågelgödslade hällkar finns andmat
och bredkaveldun. Till rariteterna
hör prickstarr och hedfryle samt de
sällsynta lavarna silverlav och västlig
silverlav.

Bot

dyk under ytan. En av de under

vattensmiljöer som du själv kan uppleva,
genom snorkling eller dykning med
tuber, är grunda hårdbottnar. Vid
sträckta fält med blåstång och andra
alger vajar rytmiskt i vågornas svall.
Inne bland tångruskorna sjuder det
av liv, här lever små kräftdjur och
småfisk. Mest framträdande är kanske
stortaren, en brunalg som kan bli tre
meter hög och
i magnifika tare
Små växer
Tobaksskären
skogar. Ta en närmare titt på tången så

uppenbarar sig en värld av mossdjur,
spiralrörsmaskar och kolonibildande
sjöpungar. Har du tur kanske den
färggranna blågyltan skymtar förbi.
Hanen är skimrande blå medan honan
är korallröd med svarta och vita fläckar
utmed ryggen.

Blågylta (hane) –
en av Bohus
Torsö
kustens vackraste
fiskar.
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Norra Väderöarna

Södra Väderöarna
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Väderöarna är naturreservat och
ingår också i EU:s nätverk av skyddade
områden, Natura 2000. Sälsafaris
utgår från bland annat Grebbestad och
Fjällbacka. Det finns lokala entreprenörer
som genomför arrangemang för sportdykare
i vattnen kring Väderöarna.

Ramnö

N
0

200 m

Stångholmen

Plogjärnet

HITTA HIT
Området kan endast besökas via båttransport. Från Fjällbacka utgår sommartid dagliga badturer.
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4 Jorefjorden
Grunda näringsrika bottnar – ett smörgåsbord för fåglar

vackert landskap. Jorefjorden är
en grund och bred vik som omges
av flacka, delvis betade strandängar.
Ovan strandängarna finns låglänta
jordbruksmarker men också mäktiga
bergsformationer. På strandängarna
växer örter och gräs typiska för det
öppna kulturlandskapet, till exempel
kattfot, mandelblom, höskallra, jung
frulin, darrgräs och rödklint.
rikt fågelliv. I den grunda vikens ler

bottnar finner rastande och häckande
fåglar välbehövlig föda i form av maskar,
snäckor och musslor. I högar med alger
som sköljs upp på stränderna finns
34

det små kräftdjur och andra småkryp.
Exempel på fågelarter du kan få syn på
är gräsand, kricka, bläsand, sångsvan,
rödbena, tofsvipa, häger, småskrake,
stjärtand och flera små vadarfåglar.
upptäckt Jorefjorden. Om du
färdas på grusvägen ut mot Grimsvik
får du en bra överblick över fjordom
rådet. På denna väg kan man gå, cykla
eller köra bil. Vid Jorefjordens norra del
finns en mindre grusväg lämplig för
vandring. Tänk på att innersta delarna
av Jorefjorden inte får beträdas under
perioden 1 april–15 juli.
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Bäntesbackarna
Grimsvik

Sandmasken står på menyn för både
fågel och fisk. Den lever nedgrävd i
ett u-format rör och ger sig tillkänna
endast genom små högar av sand.
Högarna är exkrement som passerat
genom masken, som på så sätt till
godogjort sig mat i form av organiska
partiklar på sandkornen.
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De inre delarna av Jorefjorden är naturreservat och ingår i
EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

HITTA HIT
Jorefjorden nås från vägen mellan Hamburgsund och Fjällbacka.
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5 Hjärterön
Salta bad, fina växter och fågelskådning

skyddade öar. I Hjärteröarkipelagens

naturreservat ligger skärgårdsöarna på
rad. De större öarna utgörs av lång
sträckta bergsryggar som är genom
brutna av dalstråk. Landskapet är kargt
och domineras av öppna, jordfattiga
hed- och hällmarker. För den badsugne
är det framför allt hopp från klippor
som gäller, men det finns också några
små sandstränder inne i de skyddade
vikarna.
lövträd. Skogen i klåvorna på
Hjärteröns västsida är tuktade av väder
och vind. Ekarna som spirat här har
inte haft en lätt uppväxt, marken
är mager och blåsten har hämmat
stammarna att skjuta uppåt. Sådana
här lågväxande skogar kallas för kratt
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skogar. På den mer skyddade östsidan
av ön är ekarna mer normalt utvecklade.
Här växer också andra lövträd såsom
ask, alm och lind.
blomster. Mellan bergsryggarna finns
gräsmarker med gullviva och blodnäva,
backnejlika, rödkämpar, spåtistel och
vildlin. På ängarna växer även darr
gräs, kustruta, strandtrift, käringtand,
jungfrulin, styvmorsviol och mandel
blomma.
mandelblomma

styvmorsviol

några fåglar. Sillgrissla, tordmule

och tobisgrissla är exempel på fåglar
du kan få se i området. Men då är det
vinterhalvåret som gäller, helst när det
blåser västliga vindar. Då kan det även
blåsa in exemplar av tretåig mås.

i

Hjärterön ligger i Hjärteröarkipelagens
naturreservat. Hjärteröarkipelagen ingår
i EU:s nätverk av skyddade områden,
Natura 2000.
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HITTA HIT
Området kan endast besökas via båttransport. Sommartid utgår badturer från Fjällbacka.

400 m
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6 Veddöarkipelagen
Trivsamma strövområden med artrik flora

upplev arkipelagen. Veddöarki

pelagen är ett välbesökt rekreations
område. På Veddöhalvön finns bad
vänliga klippor, sandstränder och
stigar. Från höjderna är utsikten över
Fjällbackaskärgården magnifik. Spana
ut över Rödhammarfjordens grunda
havsvikar med kikare, så kanske du kan
få se vadare eller änder. Spovsnäppa,
kärrsnäppa, grönbena, kricka, bläsand
och sjöorre är exempel på fåglar i
området. Utanför Rödhammarfjorden
ligger Stora Köttö. Det är vidsträckta
hällmarker som dominerar men här
och var finns små torrängar med fin
flora. Spåtistel, darrgräs, loppstarr,
vildlin, fjälldaggkåpa och backnejlika är
några av de arter du kan få se här.
öppna marker. På somrarna går det

betesdjur på Veddö. Djuren ser till
38

att inte markerna växer igen. På så vis
bevaras det kulturlandskap som förr var
en vanlig syn på Bohusläns öar. Det
finns en rad växter och svampar som
trivs på de kortsnaggade strandängarna
och torrbackarna. Ovan stränderna i
Skutebackebukten växer till exempel
olika vaxskivlingar – små dekorativa
svampar i röda och gula nyanser. Här
växer också orkidén Sankt Pers nycklar,
kattfot och månlåsbräken.
lämningar från förr. I natur
reservatet finns flera fornlämningar. På
Veddös södra udde tronar två impo
nerande bronsåldersrösen. På Stora
och Lilla Köttö ligger flera så kallade
tomtningar. Det är lämningar efter
byggnader i form av vallar eller murar.
Byggnaderna användes som tillfälliga
bostäder när kustborna fiskade

TANUMSKUSTEN
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Fjällbackafjorden

och jagade. Troligtvis använde man
åror och segel till tak – en synner
ligen spartansk boning med andra
ord! Det finns också tomtningar
som använts som förråd och som
produktionsanläggningar för bland
annat sillolja.

N
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i

Veddöarkipelagen är naturreservat
och ingår i EU:s nätverk av skyddade
områden, Natura 2000.

backnejlika

På Veddöhalvön finns flera promenadstigar.
Stigen som tar dig runt hela halvön är cirka
tre kilometer lång.

HITTA HIT
Några kilometer norr om Fjällbacka tar du av från stora vägen västerut mot Veddö. Stora och Lilla
Köttö saknar fast landförbindelse.

39

7 Musön
Småskaligt odlingslandskap

kulturlandskap. På Musön har

människor bott och verkat i hundra
tals år. Jordbruket upphörde under
1900-talets andra hälft, liksom på
många andra öar i kustbandet, och
markerna började då växa igen. Sedan
1995 pågår ett restaureringsprojekt
med syftet att återskapa det forna
öppna landskapet, genom röjningar
och återinfört bete. Åkrarna, som ligger
i sänkan mitt på ön, plöjdes åter upp
2003 efter att ha legat i träda i 60 år!
När du besöker Musön idag kan du
uppleva ett småskaligt kustjordbruk,
som liknar det som bedrevs här för
hundra år sedan.
florarikt. Musöns utmarker är en

mosaik av hällmarker, hedar, gräsmarker
och fuktängar, vilket är typiskt för
Bohuskusten. Variationen av naturtyper
i kombination med bete bäddar för
en rik flora. På de grusiga stränderna
40

växer rariteter som strandvallmo och
ostronört. I kalkfuktängarna kan du
botanisera bland vackra orkidéer.
Havtorn, med sina vackert orange bär
som mognar om sensommaren, växer
intill Saltberget. På nordvästra delen av
ön växer idegran. Den är sällsynt, med
undantag för kusttrakterna från Bohus
län upp till Gästrikland.
ströva på musön. Musöns strand

kontur är starkt uppbruten i vikar och
uddar, och därför finns här en stor
variation av strandtyper. Ta en strand
promenad längs sandstränder, block
stränder, klippstränder och strandängar.
Sandstranden längst in i Musösältan,
vid Musörumpan, är ett trevligt fika
stopp. Eller varför inte öns högsta
punkt Nordvalen, som når 32 meter
över havet. Härifrån kan du blicka ut
över Skagerrak och vid god sikt ser du
Väderöarna längst ut i väster.

Typiska växter på Musön: Darrgräs, bockrot, ögontröst,
rödkämpe, vildlin, knägräs, gullviva, jungfrulin, stagg, trift,
nattviol, Jungfru Marie nycklar.
Rödlistade växter på Musön: Sumpgentiana, ängsstarr,
loppstarr, bågstarr, strandvallmo, knutört, rödsäv, desmeknopp,
dvärglin, norskoxel, månlåsbräken, atlantmaskros, liten kärr
maskros.

i

Musön ingår i Tanumskustens naturreservat (beslut V) och ingår också i
EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
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Ingen reguljär båttrafik. Naturhamn för fritidsbåtar finns i Musösältan i nordväst.

Jungfru Marie nycklar
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8 Ejgdetjärnet
Fågelsjö på frammarsch
tjärnet som försvann. Som så

många andra sjöar och våtmarker i
Sveriges jordbruksbygder sänktes och
avvattnades Ejgdetjärnet i omgångar
under 1800- och 1900-talen. När om
rådet dikades ut ändrades dess karaktär
drastiskt. Vattenspegeln försvann och
den forna våtmarken blev till åkrar och
öppna betesmarker.

som syftar till att återskapa den forna
våtmarken Ejgdetjärnet. Som ett led i
projektet har en dämningsvall anlagts,
så nu ståtar området åter med en fin
vattenspegel! Vissa delar har också grävts
djupare vilket gör att vattnet stannar
kvar längre, vilket i sin tur leder till att
mer näringsämnen kan tas upp innan
vattnet rinner vidare.

myllrande våtmark. Våtmarker

fågeleldorado. Restaureringen

fungerar som en fälla för näringsämnen,
som annars skulle rinna ut i havet och
orsaka övergödning. Därför pågår
sedan 2006 ett restaureringsprojekt

av våtmarken gynnar häckande och
rastande fågelarter som simänder, vadare
och gäss. Fram till 2012 har hela 149
fågelarter observerats vid Ejgdetjärnet.

Nu syns åter den öppna vattenspegeln på Ejgdetjärnet! Efter århundraden av utdikning och odling har området
nu restaurerats med syfte att återskapa den forna våtmarken. Återigen går nötkreatur på strandängarna. Änder
och vadare trivs på de välbetade stränderna. Den så kallade blå bården med vatten som skapas mellan strand
ängen och vassruggarna är också en mycket värdefull miljö för fågellivet.
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Fåglar som är knutna till Ejgdetjärnets vattenmiljöer med omgivande strandängar och sumpskog. Från vänster
uppifrån: brun kärrhök, skedand, mindre hackspett, sothöna, smådopping, knölsvan och gråhäger.
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olika hackspettarter. Med lite tur kan
du få syn på gröngöling, spillkråka,
större hackspett, mindre hackspett och
tretåig hackspett.

När du vandrar slingan runt tjärnet passerar du en
kallkälla med artesiskt vatten som ständigt bubblar
upp från marken. Ett naturligt vattenhål för såväl
människor som djur!

Områdets variation med flacka stränder
och grundområden är fina miljöer för
simänder och vadare som är ute efter
mat. Några arter är helt beroende av
våtmarksmiljön för sin existens. Det
kan exempelvis vara smådopping, sked
and, snatterand och brun kärrhök.

friluftsliv. Området kring Ejgde
tjärnet är ett populärt utflyktsmål och
sedan våtmarksprojektets genom
förande har antalet besökare ökat
ytterligare. Numera träffar du nästan
alltid på människor som går, springer
eller rider, vardag som helg. Under
kalla vintrar nyttjas det frusna vattnet
för skridskoåkning och när snön ligger
åker många skidor kring sjön. Den
rika förekomsten av fåglar lockar också
många besökare.

öppet... Fram till 1990-talet brukades

markerna kring tjärnet. Därefter upp
hörde betet och åkerbruket men sedan
några år tillbaka betar nötkreatur åter
i områdets nedre delar. Nötkreaturens
betande bevarar det öppna landskapet
och ser till att stränderna inte växer
igen.

....och slutet. I områdets övre del
har stora delar av de tidigare åker- och
betesmarkerna vuxit igen och domineras
idag av fuktig klibbalskog. En effekt av
dämningen är att stora mängder klibbal
nu utgör död ved, vilket gynnar flera
Alsumpskog med svärdslilja.
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Sedan 2006 drivs ett projekt vid Ejgdetjärnet
med syftet att återskapa det forna våtmarks
området. Projektet har finansierats av Tanums
kommun och medel för lokala investerings
program (LONA).

200 m

En promenad kring sjön är mellan 4 och 7
kilometer lång, beroende på vald väg. Det
finns utmärkta stigar och vägar att vandra
på. Bänkar och soffor finns utplacerade för
den som vill ta en paus.

HITTA HIT
Kör väg 163, mellan Grebbestad och Fjällbacka tag av mot Kämpersvik. Nere i Kämpersvik vid
havet följer du vägen mot nordväst ca 500 m. Där finns en parkering.
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9 Otterön
Ö med märkliga skalbankar

46

omtyckt ö. Otterön är den största

ön i Grebbestads skärgård och ett
av de mest välbesökta öreservaten i
Bohuslän. Här finns flera bra natur
hamnar, speciellt på östsidan av ön. Vid
badplatsen Ragnhildskär på den norra
sidan av ön finns en badbrygga och hit
går badbåtar från Grebbestad under
sommaren. Ett flertal stigar genom
korsar ön och erbjuder promenader i
rofyllda och på många håll pastorala
miljöer. Otterön reser sig 61 meter över
havet och från dess topp har du en vid
sträckt utsikt över omgivande skärgård.
spännande bankar. En av sevärd

heterna på Otterön är skalbankarna,
som är bland de märkligaste i Bohuslän.
Skalbankarna är uppbyggda av rester
efter snäckor, musslor och havstulpaner.
Där jorden är blottlagd kan du faktiskt
se skalrester efter de marina djur
som levde för tusentals år sedan! Vid
Dammarna finns skalbankar som i stort
sett är uppbyggda av en enda sorts
fossil, en kalkinlagrad rödalg. Denna
”enartsskalbank” är unik för Sverige!

honungsblomster

tvåblad

brudsporre

blomsterrikt. Om du är intresserad

av orkidéer är Otterön en av de mest
spännande lokalerna i Bohuslän. I de
kalkrika markerna växer bland annat
jungfru Marie nycklar, ängsnycklar,
brudsporre, honungsblomster och
tvåblad. På torrängarna växer back
smultron, brudbröd, backglim, back
smörblomma, backvial och nässel
klocka. Ängarna hålls öppna tack
vare bete och slåtter. Hävden är en
förutsättning för att bevara Otteröns
rika flora.
spår i landskapet. Två intressanta

backsmultron

fornlämningar finns på ön. Omkring
400 meter nordost om öns högsta
punkt ligger ett stort bronsåldersröse.
Nära den nordöstra spetsen av ön finns
en kopia av en märklig runsten med
den längsta urnordiska runskrift som
påträffats.
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Här följer några förslag på målpunkter,
främst när det gäller Otteröns olika
naturtyper.

en kalkinlagrad rödalg. Området har
tidigare brukats som åker och diken
finns.

1 Öppen hagmark som sträcker sig

7 Smal randskog som är en igenvuxen
hage med ädellövträd och aspskog.
Tät aspskog med enstaka träd som är
grova och gamla. Längst i söder finns
en ekskog med en och annan lind. Ner
mot viken finns mycket hassel tillsam
mans med asp.
Getrams, stor blåklocka och gull
viva.

längs dalgången mellan Ängevik och
Katrineberg. Stigar mot Katrineberg,
Ängevik och Södra Dyvik löper genom
delområdet.
Darrgräs, slåtterfibbla och bockrot.

2 Torr, sandig slänt i söderläge som
utgörs av en före detta skalgrustäkt vid
Katrineberg.
3 Hällmarksmosaik med löv- och
barrskogspartier.
Strandpryl, loppstarr, klockljung
och idegran.

4 Våtmark längs bäcken från Heden
ned till Rolet utgörs av ett rikkärr
medan den östra delen av området är
en fuktäng. Rolet är vid lågvatten av
snörd från havet. En stig löper genom
området.
Kärrsälting, kärrspira, kustarun,
knägräs och havssälting.

5 Hällmarksmosaik nedan Heden.
Här lever den blåvingade gräshoppan.
Kattfot, luddlosta, mannagräs,
jungfrulin och blodrot.

6 Dammarna utgörs av öppen hag
mark nära skaljordstäkt. Skalbankarna
är i stort sett uppbyggda av fossil av
48

8 Till största delen utgörs området av
en torräng. Här och var växer rönn och
hassel samt små grupper av enebuskar.
Vid Norra Dövik finns en havsstrand
äng där det växer en del rosor och slån.
Södra Dövik är en djupt inskuren vik
med sandstrand som är välbesökt på
sommaren. Här finns en dubbeltoalett,
ett par sopkärl och en informations
tavla. I områdets södra del utgår stigar
mot Ängudden, Norra Dövik och
Katrineberg.
9 Hällmarker i form av ljung-, lavoch fukthedar.
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Otterön är naturreservat och ingår i EU:s
nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

På Otterön finns ett flertal småvägar och
stigar.
blåvingad gräshoppa

HITTA HIT
Området kan endast besökas via båttransport. Sommartid utgår badturer från
Grebbestad.
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10 Falkeröds lindskog och Greby gravfält
Värdefull skog och imponerande järnålderslämning

skog på gammal strand. Falke

röds lindskog ligger i en östsluttning.
I den grönskande lövskogen finns
det gott om gamla och grova lindar.
Dessa träd är värdefulla för exempel
vis hackspettarna mindre hackspett
och gröngöling. I luckorna mellan
trädstammarna finns det rikligt med
stenblock. Skogen växer på mark som
tidigare var en klapperstenstrand, då
havsnivån var högre än idag.

bautastenar. På andra
platser har sådana här
slåttergubbe
stenblock inte fått stå
kvar utan har ofta
använts till hus
grunder, trappor
och broar, men i Greby finns hela 38
resta stenar. Enligt en äldre sägen ska
de begravda på gravfältet vara stupade
skotska krigare, som dödats vid ett slag
på platsen.

spår från förr. Greby gravfält är

blomster. I Falkeröds lindskog

Bohusläns största. Redan på långt håll
syns de resta stenarna. På gravfältet
finns omkring 200 gravar från järn
åldern. De är utformade som runda
och ovala gravhögar och stensättningar.
Här finns även resta stenar, så kallade
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växer vårens budbärare nummer ett –
blåsippan. Dess blåvioletta blommor
tittar fram genom de bruna fjolårslöven
redan i början av april. Lite senare
blommar gullviva och orkidén Sankt
Pers nycklar. Det är förekomsten av

kalk i marken som bidrar till den rika
floran. Även Greby gravfält är botaniskt
intressant. Här finns många växter
knutna till en öppen miljö, exempelvis
svinrot, ängsviol, slåttergubbe och
ängsvädd.

i

Falkeröds lindskog är ett kommunalt natur
reservat.
En markerad led finns mellan Falkeröd och
Greby gravfält.
Lind vid Falkeröd.

P

P
Greby
gravfält

P

Falkerödtjärnet

FAL
DS

RÖ

KE
G
KO

DS

LIN

N
Grebbestad

HITTA HIT
Falkeröds lindskog ligger i anslutning till Grebbestads samhälle.
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11 Kynnefjäll
Stiglös vildmark

vattenrike. Mellan Bullaresjöarnas

sänka i väster och Örekilsälvens dalgång
i öster ligger platåområdet Kynnefjäll.
Om vi från ett fågelperspektiv tittar ut
över platån ser vi att den är genom
bruten av sprickdalar. Detta ger ett
karaktäristiskt landskap med många
vattendrag och långsmala sjöar.
ung vildmark. Kynnefjäll är ingen

jungfrulig vildmark. Under 1700- och
1800-talen var fjället i praktiken skog
löst, präglat av bete och svedjebruk.
Då dominerades landskapsbilden av
ljunghedar, myrar och hällmarker. Men
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sedan slutet av 1800-talet har träden
intagit platån, både på egen hand och
genom plantering. Den skog du vandrar
i på Kynnefjäll är mellan 90 och 130 år
gammal.
karg miljö. Uppe på platån är det

kargt och fattigt på jord. Berggrunden
är sur och marken näringsfattig, så
växtligheten är ganska sparsam. Men
lavfloran är intressant på sina håll,
särskilt om du rör dig i områden med
små fuktiga, raviner. På de karga häll
markerna breder mattor med renlavar
ut sig.

rikt fågelliv. Kynnefjälls skogar

vildmarksdjur. Älg, rådjur, hare, räv

är en fristad för många fågelarter.
Nattskärra och trädlärka trivs i de glesa
hällmarkstallskogarna. Tjäder föredrar
blåbärsbarrskog i kombination med
gles tallskog och små myrar, som det
finns bland annat vid Blötevatten
och Malevattnet. I de större sjöarna
häckar storlom, till exempel i Stora
Holmevattnet. Där bor också ett av
Kynnefjälls fiskgjusepar. Till de mer
exklusiva gästerna hör smålom och
gråspett. De har här sina enda kända
häckningsplatser i Bohuslän i modern
tid. Tranan återkom som häckfågel i
Bohuslän för några decennier sedan.
Den finns lite varstans i området.

och grävling hör till Kynnefjälls typiska
djurliv. I likhet med många andra trakter
förkommer numera också mård och
bäver. Till de mindre regelbundna
gästerna hör varg och björn. Kynnefjäll
ingår i ett vargrevir och föryngring har
skett vid flera tillfällen. Ett enkelt ide
efter en björnhanne påträffades i om
rådet för några vintrar sedan. Enstaka
lodjur strövar också omkring i skogarna.

En av Kynnefjälls doldisar är trädlärkan, vår minsta
lärka. Den anländer tidigt om våren till våra bredd
grader. Trädlärkan sjunger oftast på natten och har
en vacker, melodisk sång.

kynnefjälls reservat. På Kynne
fjäll finns tre naturreservat: Kynnefjälls
naturreservat, Kynnefjälls skogsallmän
ning och Malevattnets naturreservat.
Längst i norr ligger Kynnefjälls natur
reservat, vilket utgör en stor del av
det så kallade vildmarksområdet på
Kynnefjäll. I reservatet ligger sjön Stora
Holmevatten, Kynnefjälls största sjö.
Det stora naturreservatet Kynnefjälls
skogsallmänning är hela 1 671 hektar
stort och ligger centralt på Kynnefjäll.
Detta reservat anses vara ett viktigt
område för att visa Bohusläns skogs
historik.
Slutligen har vi Malevattnets natur
reservat, som är uppdelat i fyra del
områden. Naturen är en mosaik av
tall- och granskogar, hällmarker och
mossar, förhållandevis lite påverkat av
modernt skogsbruk. Grov fjädermossa
och korallblylav är två intressanta arter
som förekommer inom detta reservat.
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norrlandslav

rödräv

trana

i
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blåsippa

rådjur

Kynnefjäll ligger i Tanums och Munke
dals kommuner. Malevattnet, Kynnefjäll
och Kynnefjälls skogsallmänning är
naturreservat. De två senare ingår i EU:s
ekologiska nätverk, Natura 2000. Alla
reservat ligger nästan helt och hållet i Mun
kedals kommun, endast mindre delar av
Malevattnets naturreservat ligger i Tanums

kommun. Områdena presenteras ändå i denna
kommunala guide, eftersom de går att nå via
vandringsleder från Tanums kommun på västra
Kynnefjäll.
Bohusleden går längs Kynnefjäll i nordsydlig riktning.
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HITTA HIT
Flera vandringleder och stigar leder in mot Kynnefjällsområdet. Lättaste sättet att ta sig till
Kynnefjälls skogsallmänning är med bil till gården Kasebo (Munkedals kommun). Härifrån löper
ett flertal stigar ut i området.
Hedekas
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12 Tjurpannan
Mäktiga naturscenerier

karga vyer. Tjurpannan är ett

ljunghedar. De inre delarna av

av Bohuskustens mest exponerade
områden på fastlandet. Det utsatta läget
i kombination med bete har skapat ett
säreget hed- och hällmarkslandskap.
Där land möter hav dominerar branta
klippor, som här och var är uppbrutna
av vikar med block-, grus och sand
stränder.

naturreservatet domineras av hedar, där
ljungen är en karaktärsart. Ljunghedar
var en vanlig syn utmed Bohuskusten
förr i tiden. Idag återstår endast frag
ment av detta kulturlandskap. För
svagt betestryck på Tjurpannan
har lett till att träd och buskar
vandrat in i ljungheden på
senare år. Därför pågår nu ett
restaureringsprojekt, med
syftet att återskapa den
forna öppna ljungheden.

obruten horisont. Stormiga dagar

bjuder Tjurpannan på en av Bohusläns
mest dramatiska naturupplevelser. Från
de många höjderna kan du blicka ut
över ett rasande hav, som piskar upp
vågor mot klipporna så skummet yr.
Tänker du pröva fiskelyckan, bada från
klipporna eller snorkla rekommenderas
en dag med lugn väderlek!
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ljung

i

Tjurpannan är naturreservat och ingår i
EU:s nätverk av skyddade områden, Natura
2000.
I reservatet finns flera stigar.
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I Tjurpannans naturreservat finns flera vackra växter. Längs grusstränderna växer till exempel strandvial och
strandvallmo.

HITTA HIT
Från Grebbestad: kör mot Havstenssund. Sväng vänster efter 4 km. Passera campingplatsen och
kör rakt fram ytterligare 250 m.
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13 Sannäsfjorden
Värdefulla grundområden och artrik ädellövskog

ostron

fågel och fisk. Sannäsfjorden och

rik skog. I fjordens södra ände ligger

dess oexploaterade stränder är en av
de mest värdefulla delarna av Tanums
kusten. Här finns ett rikt djurliv, så väl
ovan som under ytan. En rad fiskarter
leker och växer upp i fjorden, i de yttre
delarna finns rika bestånd av ostron. Ål
och havsöring vandrar upp i Skärbo
älven, som mynnar i fjordens södra del.
Höst och vår rastar änder och vadare i
de grunda områdena och på de flacka
saltängarna.

Kleva, en ädellövskog med bland annat
ek, lind och bok. Kleva är framför
allt känt för sin värdefulla svampflora
med arter som svavelticka, korallticka
och lindskål. Här finns också många
intressanta lavar och mossor som skrift
lav, påsfliksmossa, glansmossa och
praktstjärnmossa.

omväxlande fjord. Fjordens östra

sida är dramatisk, med branta berg som
störtar ner i vattnet. I söder och på västra
sidan är stränderna långgrunda. Eftersom
fjorden enbart står i förbindelse med
havet genom en trång passage är vatten
omsättningen begränsad. Detta medför
att de grunda områdena är mycket käns
liga för övergödning.
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kalkgynnad flora. Ormbunkarna

gaffel- och svartbräken, gräsen lund
elm och hässlebrodd samt blåsippa
är några exempel på den rika floran i
skogen vid Kleva. Många av växterna

stjärtmes

Näshällan

Sannäs

Hålväg

Lerholmen
Sannäsfjorden

praktstjärnmossa

Näshalsen

skriftlav

Hönsholmen

svavelticka

Skärby
tegelbruk

I ädellövskogen vid Kleva finns flera ovanliga svam
par, mossor och lavar.

är kalkgynnade. Kalken kommer från
skalgrus i jorden. Skalgruset består av
snäckor, musslor och havstulpaner som
lagrats på bottnen då området täcktes
av hav för tusentals år sedan.

Ödegården

skyddat område. I naturreservatet

Sannäs alskogar och betesmarker
dominerar klibbalskog. Klibbalskogar
har höga naturvärden, eftersom här
ofta finns rikligt med död ved, boträd
och småbiotoper som vattendrag
och fuktstråk. Mindre hackspett och
stjärtmes är exempel på fågelarter som
lever i reservatets skog. Flera av alarna i
sumpskogen står på så kallade socklar.
Alsocklar utgörs av rötter som bildar ett
nätverk som ”bär upp” stammen.
Stora delar av naturreservatet har
tidigare varit betesmarker. Efter att
betet upphörde har träd och buskar
intagit markerna. Ett mindre område i
norr har restaurerats och här betar får.
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Sannäsfjorden ingår i EU:s nätverk av
skyddade områden, Natura 2000, och
ingår i naturreservatet Tanumskusten III.
Ädellövskogen vid Kleva är också Natura
2000-område. Sannäs alskogar och betes
marker är naturreservat.
Vid Kleva och i naturreservatet Sannäs
alskogar och betesmarker finns kortare leder.

HITTA HIT
Sannäsfjorden kan nås från flera håll, t ex från vägen mellan Tanumshede och Grebbestad eller
från vägen mellan Grebbestad och Havstenssund.

59

14 Tingvall
Artrika trädgiganter

ädellövträd. Naturreservatet Ting

vall ligger vackert i en östsluttning ut
med Södra Bullaresjön. Här finns djupa
och branta ravinbildningar men också
betesmarker med träd, framförallt ek
men även ask, lind och björk. Många
av träden är gamla och grova. Dessa
träd är mycket värdefulla, eftersom de
hyser ovanliga eller hotade organismer.
artrikt. Sydlig blekspik, lunglav och

rostfläck är exempel på några ovanliga
lavar som växer på träden i Tingvalls
betesmarker. Svamparna lindskål och
strävticka växer också på träden medan
60

lunglav

rostfläck

lindskål

sydlig blekspik

violfotskremla och knottrig rottryffel
växer på marken. Platt fjädermossa och
kruskalkmossa förekommer också i
naturreservatet. De är så kallade signal
arter vilka indikerar höga naturvärden.
Där signalarter trivs finns ofta andra
sällsynta växter och djur. Silverhårig
storkortvinge är en hotad skalbagge
som är knuten till de gamla och grova
träden.
fuktiga marker. Utmed stranden

finns ett alkärr. Flera av alarna står på
socklar, kraftiga rötter bildar ett nätverk
som ”bär upp” stammen. Alsocklar är

i

ett tecken på att skogen är gammal.
Den lilla desmeknoppen trivs i de
fuktiga markerna. Springkorn, ormbär
och lundstjärnblomma växer också i
reservatets mullrika jordar.

Tingvall ingår i EU:s ekologiska nätverk,
Natura 2000.
En vandringsled går genom reservatet.
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HITTA HIT
Kör väg 165. Ca 3 km söder om Östad, tag av vid skylt Sundshult. Kör ca 500 m. Parkeringsplats
finns intill vägen.
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15 Gullbringa
Lättillgängliga bad och fina strövmarker

ut och njut. Öppna hedar och häll

marker breder ut sig ner mot havet vid
Gullbringa. Markerna är blomster
rika, särskilt i klåvor och där det är lite
fuktigt. Det öppna landskapet med dess
rika flora inbjuder till trevliga prome
nader. Här finns också fina badmöjlig
heter, antingen från sandstranden vid
Grötet eller från någon av de mjukt
rundade klipporna. Lägg till detta den
magnifika utsikten över skärgården från
Hällsö i norr till Tjurpannan i söder,
och det är lätt att förstå varför Gull
bringa är ett populärt utflyktsmål.
floravandring vid grötet. Längst

ner vid stranden vajar den vackert grå
blå strandrågen i vinden. Tillsammans
med den högresta rågen växer kustruta,
marviol och bergkårel. Ovan stranden
breder en hed ut sig, där gulmåra och
62

sandstarr är karaktärsväxter. På den
botaniskt rika heden växer också den
i Bohuslän ganska ovanliga fältmal
örten, tillsammans med trift, blodnäva
och getväppling. In mot land tar ljung
och kråkris över rollen som hedens
karaktärsväxter.
fina klåvor. Även de små klåvorna

Kristiklåvan och Skönvik är värda ett
besök. Här finns blomsterrika torr
ängar, blockstränder, strandängar och
kärr. Där det finns kalk i jorden växer
bland annat brudbröd och rödkämpar.
På stranden i Skönvik växer strandvial,
som blommar från juni till augusti med
vackert rödvioletta blommor.

i

Gullbringa ingår i naturreservatet Tanums
kusten IV och ingår också i EU:s nätverk av
skyddade områden, Natura 2000.
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HITTA HIT
Gullbringa ligger cirka 1,5 km söder om Havstenssund vid havet och farleden in till Havstenssund.
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16 Kostershavets nationalpark
Sveriges artrikaste havsområde

skarvar och knubbsälar

marin nationalpark. Kosterhavets

nationalpark invigdes i september
2009 och är Sveriges första marina
nationalpark. Den omfattar nästan 400
kvadratkilometer, där hela 98 procent
är hav. I nationalparken finns mer
parten av de undervattensmiljöer
som är typiska för västkusten. Några
av miljöerna förekommer inte någon
annanstans i svenska hav. Antalet arter
i nationalparken har uppskattats till
hela 12 000, där hälften lever under
ytan!
under ytan. Många av nationalpar
kens sällsynta och unika arter lever i
Kosterfjordens djupränna. Här finns
cirka 200 djurarter som inte är kända
från några andra svenska vatten.
Djuprännan löper genom parken från
norr till söder och är 247 meter som
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djupast. Via rännan kommer det in
oceaniskt vatten med hög salthalt och
låg temperatur från Nordatalanten till
fjorden. Det är därför djuphavsdjur
kan leva här.
korallrev. Listan över Kosterhavets

unika och sällsynta havsdjur är lång.
Mest känd är kanske ögonkorallen,
Sveriges enda revbildande korall. I
Kosterhavet finns flera rev med ögon
korall, varav två med levande koraller.
Ett av dessa ligger på 85 meters djup
i Säcken, en utlöpare av Kosterrännan
mot Idefjorden. Liksom i tropiska
vatten lever en rad olika organismer
i anslutning till korallreven, vilket
gör dem mycket värdefulla. Forskare
försöker nu ta reda på om det går att
flytta levande korall, exempelvis från
Norge, till de döda reven i Kosterhavet.

död mans hand, sjöborrar och kuddsjöstjärna

cylinderros och räka

limamusslor och fotbollssvamp

ögonkorall

Vad lever i Kosterhavet? Bland annat svampdjur, nässeldjur (hydroider, maneter, koralldjur), kammaneter, maskar
(plattmaskar, slemmaskar, havsborstmaskar), leddjur (havsspindlar, kräftdjur), blötdjur (snäckor, nakensnäckor,
musslor, bläckfiskar), armfotingar, mossdjur och tagghudingar (sjöliljor, sjöstjärnor, ormstjärnor, sjöborrar, sjögurkor).

i

Resö

TROSSÖ-KALVÖ-LINDÖ
NATURRESERVAT

KOSTERHAVET

På Resö finns en av flera
entréer till nationalparken.
Övriga entréer ligger i
Strömstads kommun.
Naturum finns på Syd
koster. Nationalparken
har en egen sida på www.
facebook.com. Kartan här
till vänster visar endast den
del av nationalparken som
ligger i Tanums kommun.
Delar av nationalparken
ingår i EU:s nätverk av
skyddade områden, Natura
2000.
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Denna karta saknar höjdkurvor liksom gränser för angränsande naturreservat.

HITTA HIT
Entrén på Resö: Tag av E6:an vid Lurmotet, följ skyltning mot Resö.
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17 Tannamskilen och Klätta
Naturbetesmarker och randskogar

fågellokal. Tannamskilen, eller

naturbetesmarker. I det kommu

Tanumskilen som den också kallas, är en
grund vik värdefull för vadare och sjö
fågel. Under ytan frodas bandtång och
olika natingarter. Den rika växtligheten
och alla småkryp drar till sig mängder
med gräsänder och krickor. Andra
fåglar du kan få se är knölsvan, gravand,
bläsand, stjärtand, större strandpipare,
gluttsnäppa, kärrsnäppa, brushane och
grönbena. Om du vill skåda fågel görs
detta bäst från vägen som löper utmed
kilen. Kikare rekommenderas för att
lättare kunna urskilja de olika arterna.

nala naturreservatet Klättas betesmarker
och randskogar finns betade marker som
i modern tid inte gödslats, kalkats
eller plöjts. I dessa naturbetesmarker
växer vilda växter som är anpassade
till den magra jordmånen och betet.
Djuren får helt enkelt äta det som
naturen producerar! Naturbetesmarker
var vanliga i odlingslandskapet förr i
tiden men i takt med att jordbruket
rationaliserats har de minskat drastiskt.
På sikt är detta ett hot mot många
växter som lever i denna miljö,
till exempel darrgräs, brud
bröd, äkta johannesört, bock
rot, rödkämpar och prästkrage.

kilens typiska flora. Längs med

Tannamskilens norra och östra stränder
breder sanka strandängar ut sig. Dessa
betas, till glädje för många små växter
som annars skulle konkurreras ut av vass
och annan högrest växtlighet. Växter
som är typiska för den salta strandängen
är havssälting, kärrsälting, rödsäv, salttåg
och havsnarv.
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värdefull skog. Natur

reservatets värdefulla skogar
växer utmed bergen. I dessa så
kallade randskogar växer ek,
ask, alm, klibbal, björk, gran
och tall. Olvon, slån, nypon kärrsälting

gravand

brushane

och andra buskar bildar här och var
täta buskage. Ett delmål i reservats
skötseln är att död ved som torrakor,
lågor och grenar på mark ska öka i
randskogarna. Bli inte förvånad om
det ser lite stökigt ut, här ska det inte
städas! Den döda veden nyttjas av
många skalbaggar och svampar, arter
som inte kan överleva i en produktions
skog där död ved är en bristvara.

i

Tannamskilen och
Klätta betesmarker och
randskogar är natur
reservat och ingår i EU:s
nätverk av skyddade
områden, Natura 2000.
Allmänheten får inte
beträda naturreservatet
Tannamskilen under tiden
1 april–30 juni.

rödkämpar

Stigen

Backarna
Vrångsholmen

TANUMSKUSTEN

Tannam

KLÄTTA BETESMARKER
OCH RANDSKOGAR

Asphagarna

Ekehagen

TANNAMSKILEN

Rävsnäs

N
0

Säl
tälven

200 m

HITTA HIT
Från väg E6. Tag av vid avfart nr 106. Kör mot Sannäs. Passera järnvägsövergång. Vid korsning,
tag av mot Västbacken. Kör ca 1 km. Tannamskilen ligger intill vägen.
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18 Kynne älv
Oreglerad älv där vattnet rinner fritt

forsrik älv. Kynne älv börjar i

Kornsjöarna och fortsätter ned till
Södra Bullaresjön. På vägen sväller
älven ut i små sjöar som Busjön och
Stärkelandshöljen. Från Södra Korn
sjön till Södra Bullaresjön faller älven
90 meter, så längs med denna sträcka
finns flera spektakulära forsar och fall.
Kynne älv är mycket värdefull, eftersom
den är en av få älvar i södra Sverige som
inte har utnyttjats för vattenkraft.
sällsynt fisk. Den fascinerande

ålen lever i Kynne älv, åtminstone en
del av sitt liv. När den blir könsmogen
slutar den att äta och lämnar älven
för att ge sig ut på sitt livs resa, över
Atlanten till Sargassohavet. Här leker
ålen innan den dör. De nykläckta ål
larverna driver med Golfströmmen till
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våra breddgrader och omvandlas under
resans gång till de ålar som vi är vana
vid att se, och kan sedan vandra upp i
Kynne älv. Ålen är idag en akut hotad
art, som sedan 1970-talet har minskat
med mer än 99 procent.
andra vandrare. Lax och havs

öring är andra vandrande fiskarter som
finns i Kynne älv. Men till skillnad
från ålen leker de i sötvatten, efter att
ha varit ute i havet och ätit. Men de
kan bara vandra upp till Sundshult,
där ett mäktigt vattenfall sätter stopp.
Uppströms fallet lever stationär öring.
Den lever hela sitt liv i vattendraget
och ger sig inte ut på några strapatser
ut till havet.
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Både öring (bilden) och lax vandrar upp i Kynne älv.
Men vid fallen i Sundshult är det stopp!

i

Stora Holme

165

Forsärla (bilden) och strömstare häckar regelbundet
längs Kynne älv.

Kynne älv ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. I Kynne älvs övre del mellan
Busjön i söder upp till Flötemarksön i norr råder, till skydd för fågellivet, förbud mot all slags båttrafik,
inklusive kanoting, under tiden 1 april–15 juni varje år.
Längs älven kan man vandra på Vitingeleden (blåmarkerad på kartan) och Bohusleden (orangemarkerad
på kartan). Vid Flötemarken ligger Hällekasleden, för mer information se sidan 97.

HITTA HIT
Kör väg 165. Ca 3 km söder om Östad, tag av vid skylt Sundshult. Kör ca 1 km.
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19 Mårtensröd
Ravin med örtrik lövskog

fiskgjuse

lövrikt. Mårtensröd är en örtrik

lövlund, där det bland annat växer ek,
ask, lönn och oxel. Lunden ligger i en
ravin som sluttar brant ner mot Södra
Bullaresjön. Eftersom det är otillgäng
ligt har det här varit svårt att bruka
skogen i någon större utsträckning.
Du kan därför stöta på gamla och grova
träd lite här och var.
under lövträdens krontak. I

lövlunden finns en ovanligt rik flora
för att vara i Bullareområdet. En lång
rad lundarter växer här, till exempel
blåsippa, trolldruva, stinksyska, dvärg
häxört, ormbär, stor blåklocka och
lundbräken. Allmänna arter som vit
sippa, kabbleka, liljekonvalj, älgört
och smultron trivs också. I natur
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reservatet växer även flera olika buskar,
som hassel, brakved, hägg och olvon.
Hasseln är på vissa platser så talrik att
den bildar ren hasselskog.
sjöläge. Det finns ingen markerad

led till eller i naturreservatet. Därför
tar du dig kanske lättast hit sjövägen.
Då kan du, om du har tur, få se någon
av Södra Bullaresjöns vingförsedda
invånare, till exempel fiskgjuse
eller storlom.

i

Mårtensröd är natur
reservat.

dvärghäxört

hassel
Hassel har både hon- och han
blommor på samma buske. Pollen
från hanblommorna förs med
vinden till honblommorna. När hon
blommorna pollinerats utvecklas
hasselnötter. Möss, ekorrar och
nötskrikor äter gärna hasselnötter,
men ibland glömmer de bort var
de har gömt sin mat. Dessa nötter
kan då gro och växa upp till nya
hasselbuskar.

Hasselbuskar vid Mårtensröd.

BREDMOSSARNA
Fiskelössjön

Mårtensröd

Holmarna

Södra
Bullaresjön

MÅRTENSRÖD

Rambergslunden

N

Tobiasgården
Norra Ramberg

0

200 m

HITTA HIT
Kör väg 165. Ta av mot Dals Ed. Kör ca 1,2 km därefter höger mot Sundshult. Reservatet ligger ca
400 m väster om vägen, ner mot Södra Bullaresjön (parkering saknas).
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20 Bredmossarna
Vidsträckt mosse där endast fågelsång bryter tystnaden

ljungpipare

orörd myr. Bredmossarna är en av

Bohusläns största myrar. Myren har
inte dikats och är i det närmaste orörd.
Den öppna myrmarken omges av skog,
men det växer också träd ute på myren,
på de så kallade fastmarksholmarna. De
gamla knotiga tallarna ser urskogslika
ut, där de står mitt ute i ”mosshavet”.
mossflora. Det finns inga bäckar

som rinner till Bredmossarna utan allt
vatten kommer från nederbörd. Mos
sarna är därför mycket näringsfattiga.
De magra förhållandena till trots finns
här en rad olika växter, exempelvis
kråkklöver och myrlilja samt mindre
vanliga växter som brunag och kallgräs.
Längs kanten av mossen är det lite
blötare, i de så kallade laggkärren. Här
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trivs växter som tråd- och flaskstarr,
ängsull och vattenklöver.
mossfåglar. Under vår och för

sommar kan du ha turen att få höra
ljungpipares läte ljuda över mossen – en
melankolisk, ödslig vissling. Vid denna
tidpunkt kan du också få höra spelande
orrar och lite senare på säsongen gökens
karaktäristiska lockläte.

orre

Åsemyren

Sörtjärnsängen

kråkklöver
Skjutbana

Näbbkärr

BREDMOSSARNA
vattenklöver

Fiskelössjön

Gularen

N
0

myrlilja

småfisk. I väster ligger Fiskelössjön.

Man skulle av namnet att döma kunna
tro att sjön är tom på fisk men här finns
faktiskt glest med abborre. Det rör sig
endast om tusenbröder, det vill säga ett
bestånd med bara små abborrar.

i

200 m

Bredmossarna är naturreservat och ingår
i EU:s skyddade områden, Natura 2000.
Allmänheten får inte beträda naturreservatet
under tiden 1 april–30 juni.

HITTA HIT
Tag vägen från Bullarebygden mot Klageröd, sedan höger vid Mårtensrödsågen in på en mindre
skogsväg som tangerar reservatet.
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21 Trossö–Kalvö–Lindö
En pärla bland Bohusläns naturreservat

artrikt. På Trossö, Kalvö och Lindö

lever en imponerande mängd hotade
växter och djur, vilket gör öarna till ett
av Bohusläns mest värdefulla natur
reservat. Här finns sällsynta svampar
och snäckor, ett rikt fågelliv och en
rad intressanta växter, bland annat fem
olika orkidéarter. Kalkrik mark och ett
omväxlande landskap präglat av bete
bidrar till öarnas artrikedom.
omväxlande natur. Öarna var
tidigare skilda från varandra men binds
idag samman av smala landremsor
tack vare landhöjningen. På västsidan
breder mäktiga block- och klapper
stensfält ut sig. Träd och buskar är
förpassade till klippskrevorna för att
undkomma hårda vindar och piskande
vågor. Den skyddade östsidan är
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betydligt frodigare med lummiga löv
dungar, blomsterrika ängar och flacka
strandängar. Gör en avstickare från
vägen och du kan hitta din egen bad
plats på en klippa eller en sandstrand.
värdefulla grundområden. På
öarnas östsidor finns grunda vatten
områden, vars bottnar är täckta av
ålgräs. Ålgräsängarna är värdefulla
uppväxtplatser för många fiskarter och
annat marint liv. Grundområdena, i
kombination med de betade strand
ängarna, är också värdefulla miljöer
för såväl häckande som rastande fåglar.
Kricka, bläsand, gravand och en rad
vadarfåglar som kärrsnäppa, småsnäppa,
gluttsnäppa, svartsnäppa och grönbena
är bara några exempel på vingprydda
besökare.

Lindö

kandelabersvamp

krissla

brudsporre

liguster

höksångare

naveljordstjärna

gluttsnäppa

korskovall

slåtterfibbla
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trossö

På Trossö finns betade strandängar, en
viktig livsmiljö för många växter och
djur. På södra delen växer tallskog.
Glasört, kustarun, strandkrypa och
salttåg.
kalvö

Den hotade svampen naveljordstjärna
är en av Kalvöns rariteter. Den är
endast känd från ett 30-tal platser
i landet. Naveljordstjärnan trivs på
betade torrängar med kalkhaltig
sand. Om betet upphör försvinner
den! En annan ovanlig svamp som
växer på öppen sandig och kalkrik
mark är stjälkröksvamp. Den är
liksom naveljordstjärnan beroende
av att marken betas och att betesdjur
skapar mindre störningar när de
trampar omkring i markerna.
lindö

På Lindö finns flera gamla
åker-, betes- och slåttermarker.
De öppna markerna och bergen
kantas av frodig grönska, där
honungsblomster
ek, hassel, lind, ask och vitoxel
lyckats spira i skydd för väder och
vind. I brynen växer olika buskar som
getapel, hagtorn, liguster och rosor.
Söder om Klätteberget växer norsk
oxel, en starkt hotad art. Norskoxel är
endemisk, vilket betyder att världs
utbredningen är begränsad till norra
Bohuslän, Dalsland och södra Norge.
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Under våren hörs ofta göken och
har du tur sjunger även den hotade
höksångaren. Denna sällsynta sångare
håller gärna till i täta, igenväxande
buskmarker. Ser du en rovfågel stor
som en tärna, som står stilla uppe i
luften genom att slå kraftfullt med
vingarna (ryttlar), är det troligtvis en
tornfalk.
Söder om bebyggelsen på Lindö finns
en stig som leder söderut till Ves
holmen. Ängarna vid Vesholmen
brukades som åker fram till 1958. På
senare år har ängarna slagits, vilket
gynnat en rad växter. Ett exempel är
den ovanliga orkidén brudsporre, som
blommar från juni till augusti. Den
väldoftande brudsporren kan bli upp
emot en halvmeter hög och på
Lindös ängar växer den i täta bu
ketter. Ängarna på Vesholmen är
några av Bohusläns artrikaste. När
de står i full blom på sommaren är
det en paradisisk syn!
Gullviva, blåsippa, nässelklocka,
tvåblad, trolldruva, ormbär, lundelm,
krissla, brudbröd, bockrot, präst
krage, slåtterfibbla och ängsskallra
samt orkidéerna honungsblomster,
brudsporre, skogsknipprot och grönvit
nattviol.

i

Trossö-Kalvö-Lindö är naturreservat
och ingår i EU:s nätverk av skyddade
områden, Natura 2000.
Genom hela reservatet går en cirka
6 kilometer lång gräsbevuxen väg.
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400 m

HITTA HIT
Naturreservatet ligger ca 15 km sydväst om Strömstad. Fast färjeförbindelse saknas men öarna
kan nås med taxibåt från Havstenssund eller Resö.
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22 Kragenäs och Galtöleran
Rika vatten, betade strandängar och gamla ädellövträd

parknål

gammal gård och gamla träd.

Kragenäs är en mycket gammal gård,
vars anor som storgård sträcker sig
ända tillbaka till tiden då Bohuslän
tillhörde Norge. Kring gården finns
idag ett kulturlandskap, med bland
annat imponerande ekjättar. Ekhagar av
detta slag är en ovanlig syn i Bohuslän,
eftersom nästan all ek genom tiderna
använts vid bland annat båtbygge och
trankok. I hagen står också andra grova
ädellövträd som lind, alm, lönn och ask.
betydelsefulla träd. Gamla, grova

lövträd är en bristvara utmed Bohus
kusten. I de åldersstigna träden trivs
många sällsynta skalbaggar, till exempel
den hotade läderbaggen. Den
hittades här för ett tiotal
år sedan. Flera ovanliga
lavar växer på de gamla
träden. Till exempel
är Kragenäs den enda
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havstulpanlav

kända platsen i Bohuslän där lavarna
parknål och gammelekslav hittats.
Parknålens knappnålslika fruktkroppar
är endast 0,5–1,0 millimeter höga, så för
att kunna se den bör du ha en lupp till
hands.
viktigt vatten. Galtöleran är en del

av ett större grundområde som sträcker
sig ända upp till Tjärnöarkipelagen.
Här finns värdefulla ålgräsängar som är
barnkammare för småfisk. I det lugna
vattnet hittar fisken gott om mat,
i form av snäckor, maskar och små
kräftdjur.
värdefullt för fågel. De marina

grundområdena är viktiga rastplatser
för fågel, framför allt simänder och
gäss. Under hösten rastar här tusen
tals gräsänder, krickor och grågäss
och hundratals vitkindade gäss och
kanadagäss. På vintern håller bland

Galtö

Härödsholmen

Galtösundet
Galtölera

TANUMSKUSTEN

KRAGENÄS

Måksund

aräl v e n
Hog
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L Rösholmen
S Rösholmen

Långekärr
Stridsfjorden

N
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myrspov

annat sångsvanar, knipor och salskrakar
till vid Måkesund, som är isfritt även
kalla vintrar. Fiskgjuse och havsörn
födosöker ofta i området, såväl under
sommaren som vintern. En bra plats
för att skåda fågel är klipphällarna vid
stranden norr om parkeringsplatsen.

i
kärrsnäppa
Under höst och vår rastar många olika vadare vid
Galtöleran.

400 m

Kragenäs är naturreservat. Galtölerans
vattenområde och ekhagen vid Kragenäs gård
ingår i EU:s nätverk av skyddade områden,
Natura 2000.
I reservatets centrala delar finns flera småvägar
och stigar.

HITTA HIT
Naturreservatet ligger strax söder om Galtö, ungefär mitt emellan Strömstad och Grebbestad. Det
nås via vägen ut mot Resö.
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23 Älgafallet och Enningdalsälven
Bohusläns största vattenfall

fallet. Älgafallet är Bohusläns högsta,

flodpärlmussla. En värdefull art

oreglerade vattenfall, med en fallhöjd
på 46 meter. Gränsen mellan Sverige
och Norge går mitt i Älgafallet och på
norska heter fallet Elgåfossen. Vatten
fallet är en mäktig naturupplevelse året
runt, men kanske främst efter riklig
nederbörd eller en kall vinterdag då
vattnet är fruset.

som lever i älven är flodpärlmussla. Den
är knuten till klart, rinnande vatten med
sand-, sten eller grusbottnar. Flodpärl
musslan är beroende av öring eller lax
för att kunna reproducera sig eftersom
fiskarna är värdar för musslans larver.
Arten är idag fredad genom fiskelag
stiftning i hela landet.

älven. Enningdalsälven är en i huvud

sak orörd, oreglerad älv med ett för
vattensystemet unikt laxbestånd. Älven
har enligt miljöbalken klassats som
riksintresse, bland annat för sin laxstam
och den svenska delen har skyddats
mot vattenkraftsutbyggnad.
80
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Laxen i Enningdalsälven utgör en unik stam som
har litet utbyte med andra laxstammar. Laxen
vandrar ut i Idefjorden på gränsen mellan Sverige
och Norge.

svämlövskog. Längs älven växer

svämlövskog, en värdefull och ovanlig
naturtyp. I den fuktiga skogen trivs
mossor, lavar och vissa kärlväxter. Träden
bidrar med skugga, näringstillförsel
och grov död ved till glädje för älvens
invånare.
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i
Vid Älgafallet kan du få se strömstare (bilden)
på vintern och forsärla på sommaren. Vid älven
påträffas ofta storskrake, knölsvan, sångsvan och
knipa. I en intilliggande grustäkt häckar backsvalor.

n

N

200 m

Norra Bullaresjön

Enningdalsälven ingår i EU:s nätverk av
skyddade områden, Natura 2000.

Från parkeringen leder en gångstig och
träbro över Enningdalsälven fram till
fallet. För den som vill ta sig upp mot
fallets övre del finns en gångstig längs berget
norr om fallet. Uppströms fallet finns en min
dre träbro där du kan passera över vattendraget
och riksgränsen. Det finns också möjlighet att
vandra vidare in i Sverige längs grusväg och
landsväg och på så sätt åter nå parkeringsplatsen
i Norge. Det finns också en anlagd stig längs
Enningdalsälvens östra strand (svenska delen).

HITTA HIT
Kör väg 165 (Blå-gröna vägen) till Vassbotten. Fortsätt ca 1 km in i Norge (riksvei 22). Här finns en
stor parkeringsplats med bänkar och informationsskyltar.
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Vandringsleder i
Tanums kommun

82

Bohusleden

Kuststigen

Bohusleden består av 27
etapper som bjuder på
totalt 37 mil av naturskön
och omväxlande vand
ring. Leden sträcker sig
från Lindome i söder till
Strömstad i norr och är en
del av Nordsjöleden, ett
gemensamt ledsystem i län
derna runt Nordsjön. Leden
är markerad med orange
färg på träd eller stolpar.
Där varje ny etapp börjar
ﬁnns en informationstavla
med avståndsmarkeringar,
symbolkarta, fakta om al
lemansrätten med mera. All
information om leden hittar
du på www.bohusleden.se.
Det finns också två kart
broschyrer, som säljs på
turistbyråerna i kommu
nerna längs leden och hos
välsorterade bokhandlare.

Kuststigen Bohuslän ger dig
möjlighet att uppleva landskapets
fantastiska natur och historiska
platser till fots. Stigen går om
växlande fram i kulturlandskapet
en bit från kusten och längs
strandlinjen med spännande
passager och utsiktsplatser för
bästa tänkbara naturupplevelse.
I Tanums kommun går Kust
stigen från Grebbestad upp till
nordvästra Bullaren. Liksom
Bohusleden ingår Kuststigen i
Nordsjöleden. Leden har blå färg
markering på stolpar och utefter
ledens sträckning finns informa
tion om intressanta platser och
objekt. Karthäfte finns att köpa
på turistbyråerna och Bohusläns
museum. På www.northseatrail.
org kan du läsa mer om Kuststi
gen.

Öneskymta
Från utsiktstornet vid Öneskymta kan
du vid klart väder se norska fjällen,
Väderöarna, Hållö och inseglings
rännan till Fjällbacka. Berget i sig
själv utgör ett sjömärke som haft stor
betydelse för sjöfarten. Det är det första
landmärke som syns när man närmar
sig den svenska kusten från väster. 1923
satte Lantmäteriverket upp ett märke
på berget. Märket användes för land
mätningar men samma år genomfördes

också en omfattande sjömärkning där
signalen haft viss betydelse. Idag åter
står bara järnkramporna från staget till
märket. På denna plats byggde Tanums
kommun ett utsiktstorn 1994.

Vandrings
leden upp till
utsiktstornet
är cirka 600
meter.

Utsikt från tornet vid Öneskymta

Öneskymta

P
HITTA HIT
Från Kville mot Rabbalshede. Efter ca 2,2 km visar skylt ”Utsiktsplats”.
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Amundshatt och Frilleshillern

Utsikt från tornet vid Amundshatt

ledinformation. Den rödmarkerade

vidsträckt utsikt. Vid utsiktsplatsen

leden börjar vid parkeringen. Efter
cirka 0,5 kilometer delar sig leden,
båda vägarna går till Amundshatt och
Frilleshillern. Väljer man den östliga
leden är det cirka 1,7 kilometer fram
till utsiktsplatsen vid Amundshatt.
Den västliga leden är något kortare.
Kuststigen, som är blåmarkerad, går
parallellt med leden en bit.

Amundshatt befinner du dig 178 meter
över havet. Här finns ett utsiktstorn
och en rastplats. Utsikten är fantastisk
och vid klart väder ser man långt in i
Norge, ut mot havets horisont och i
stort sett alla vindkraftverk i Tanums,
Strömstads och Dals-Eds kommuner.

natur och kultur. Vandringen

startar i ett småskaligt jordbruksland
skap men övergår snart i skog med in
slag av hällmark i höjdlägena. I skogen
växer främst barrträd, i dalgångarna en
hel del ek. På östleden passerar man
Hålmyr och här syns grundmurarna
från den gamla gårdsbebyggelsen.
84

Utsiktstorn vid Amundshatt

spännande grotta. Vid vandringen

tillbaka nerför berget rekommenderas
att följa den uppmärkta leden mot
Frilleshillern. Här finns en mycket
spektakulär sprickgrotta. Grottan ligger
i gränszonen mellan bohusgraniten
och gnejsbältet och har troligen bildats
genom förkastningar i berget. Den rym
liga grottan är fjorton meter lång och
som bredast sex meter. Vid ingången
har ett slags förrum bildats med en
takhöjd på tre meter. Därefter passerar
man en välvd ingång med lägre takhöjd
men i det egentliga grottrummet är
takhöjden åter tre meter.

Fläc

P
Amunderöd

Svenskeröd

Tranemyr

Frilleshillern

på tillbakavägen. Från Frilleshillern

kan man antingen vandra tillbaka
längs Kuststigen eller vandra uppför
berget förbi grottan norrut tillbaka
mot parkeringsplatsen. Avståndet
från grottan till parkeringen är cirka
1,3 kilometer. Även denna led är upp
märkt med röda prickar.

Hålmyr

Mannemyr

Grotta

Amundshatt
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Grottan vid Frilleshillern

HITTA HIT
Från Tanumshede mot Lur. Efter ca 6 km tag av mot Rämne/Ranebo. Efter ytterligare 4 km tag
av mot Ranebo. P-plats ca 1 km in på Ranebovägen.
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Naverstad

Gravfält vid Naverstad

vacker gammal kyrka. Ett sten

kast från parkeringen, där leden
börjar, ligger Naverstads kyrka. Den
byggdes under 1100-talets senare
hälft, då Bohuslän tillhörde Norge.
I kyrkan finns en Madonnaskulptur
från 1300-talet. 1731 fick kyrkan hel
täckande takmålningar av Christian
von Schönfelt. Tidigare stod ett torn
invid kyrkans västgavel. Tornet byggdes
1669, skadades 1736 genom ”orkan
och jordbävning”, byggdes upp igen
men brann slutligen ner efter ett åsk
nedslag 1746. Den nuvarande klock
stapeln byggdes 1747.

dräkt. I en av gravarna hittades också
en spjutspets av järn. De två största
högarna kallas ”Drottninghögen” och
”Kungshögen”.
viktig skötsel. Stora delar av grav

fältet betas av nötkreatur och delar
sköts även manuellt med årlig gräs
röjning. Tack vare skötseln blir inte
gravarna igenvuxna med träd och buskar
utan förblir väl synliga. I de öppna
markerna trivs växter som knägräs,
blåsuga, bockrot och ängsvädd.

järnåldersgravar. Vid järnålders

gravfältet vid Naverstad finns ett
hundratal synliga gravar. Gravfältet är
daterat till perioden 100-600 e Kr. Vid
utgrävningar på 1800-talet fann man
krukor med brända ben och metall
spännen som ingått i den dödes kläde
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Naverstads kyrka

Gillberg
Berget
Tobiasgården

ersgården
Smugholmen

tornfalk

ormvråk

Har du tur kan flera olika rovfåglar visa sig vid det högt belägna Naverstad, till exempel ormvråk, tornfalk, fisk
gjuse och ibland också pilgrimsfalk.

Kungs- och
drottninghögen

Gustavsberg
Karlsborg

Södra Bullaresjön

Kyrktrappa

P

Högen

Kyrka

Naverstad
Prästegården
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blåsuga

HITTA HIT
Från väg 165 (Blå-gröna vägen), ca 1 km söder om Östad, finns två infartsvägar mot Naverstads
kyrka.
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Ejgdesjön och Snarsmon

Ejgdesjön

ejgdesjön. En etapp av Kuststigen tar

dig utmed Ejgdesjöns östra strand. Sjön
är 29 meter som djupast och dess vatten
når så småningom Strömsån, som har
sin mynning i Strömstad. Vandrar du på
sommaren kanske storlommens ödsliga
läte ljuder över sjön. Tystnaden kan
också brytas av ett rejält plask, när en
fiskgjuse slår en fisk vid vattenytan.
snarsmon. Vid Snarsmon kan du
se lämningar efter den mytomspunna
bosättning, som användes av resande
folket i slutet av 1800-talet och några
decennier in på 1900-talet. Byn om
nämns i skriftliga källor första gången
kring 1860. Från 1880- och 90-talen
finns uppgifter om att cirka 20 personer
bodde i byn. Dessutom har sanno
likt ett stort antal resande vistats mer
eller mindre tillfälligt på platsen. Byn
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övergavs runt 1910, men enligt uppgift
förekom det att resande övernattade på
platsen så sent som på 1920-talet.
lämningar i naturen. Bostäderna

vid Snarsmon, som bestod av ett flertal
enkla hus, låg spridda utmed myrens
norra kant. Idag kan vi se grunderna
efter ett tiotal av dessa hus. En del av
dessa ”husgrunder” bestod bara av en
röjd yta och kan till exempel ha varit
en fast tältplats. Så här skrev folkskol

storlom

NORGE

Olserdö
Sör-Vammsjön
O lavle den

Snarsmon
Bohus
led
en

Borgeröd

Tjuvtjärnen

kogstjärnarna

Ejgdesjön

Andersvik
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Ejgde

Åletjärnen

läraren Karl Sjöblom i en bok om sitt
besök i byn runt 1890:

torr och hård, så nog var det praktiskt på
mer än ett sätt att bo där nere i lugnet.
Lilla länDet var varmt om vintern och svalt på
Ejgdetjärnen
sommaren.”

”Innan vi riktigt visste om det, voro vi
redan mitt inne i byn. Ett obestämt antal hyddor reste sig runt omkring. Men
inte gjorde husen i denna stad mycket
väsen av sig. Man såg dem knappast,
förr än man höll på att ramla över dem.
Store län
De voro nämligen nedsänkta i sandmon
ända till takåsen, och blott en lutande
dörr med en fönsterruta eller ett större hål
på mitten var det egentliga kännetecknet
på en familjebostad. Men sandmon var

Husgrund vid Snarsmon

HITTA HIT
Väg 164, tag av vid Ejgde mot Vassbotten. Efter ca 800 m, p-plats norr om vägen.

89

Hamburgö

Sundet mellan Hamburgö och Hamburgsund

flera vägar. På Hamburgö finns

flera vackra vägar och stigar att vandra
på. Ett exempel på en trevlig vandrings
tur börjar vid färjeläget, vidare norrut
längs vägen intill sundet mot Vänd
igen. Vid Vänd igen finns en toalett
som är anpassad för rörelsehindrade.
Vandringen fortsätter västerut längs
den så kallade Elefantstigen fram till
Sandvik. Elefantstigen är grusad vilket
gör att även rullstolsburna kan ta sig
fram. Varma och soliga dagar kan man
ta sig ett uppfriskande bad genom en
avstickare (cirka 400 meter) ner till
badplatsen vid Boviken.
naturbetesmark. Vid vandringen

tillbaka till färjeläget passeras en
90

naturbetesmark norr om Berga med
intressant flora. Här växer till exempel
kustgentiana, jungfrulin, stagg, knägräs,
svinrot, bockrot, kattfot, blåsuga,
mandelblomma, rödklint, rödkämpar,
stånds, ögontröst och darrgräs.

jungfrulin

kustgentiana

Katteklåvan
Vänd igen
Fogdeberget

Hökebacken

Hamburgsund
Sandvik

Tullboden

Södra Ejgde

Strandbacken

Nordgård

Storemyr

Boviken

Stora
Lyngö
Bergaliden

Bänghagen

Valberget

Hamburgö

Sjöviken

Valberget
Södra Röd

Dyvelsberget

Hamburgsund
Jakobsö
sund

Jakobö

Kiddön
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HITTA HIT
Till Hamburgö tar man linfärjan från Hamburgsund.

Slottsfjorden
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Vetteberget och Kungsklyftan

Fjällbacka med Vetteberget

92

berömd klyfta. Vetteberget ligger i

vandra över berget. Genom Kungs

direkt anslutning till Fjällbacka sam
hälle och reser sig 74 meter över havet.
Berget delas genom den säregna kungs
klyftan i Stora och Lilla Vetteberget.
I Kungsklyftan finns stora fastkilade
block som bildar ett ”tak”. I filmen
Ronja Rövardotter finns några scener
inspelade från Kungsklyftan. Tidigare
har Kungsklyftan kallats Ramleklåvan,
då stenar ramlade ner i klåvan, och
även Ramneklåvan, då korpar förekom
vid platsen (Ramn är ett äldre namn
för korp). Efter ett besök 1887 av kung
Oscar II, som också satte sin namn
teckning på bergväggen, kom klåvan att
kallas Kungsklyftan.

klyftan och vidare upp mot Vetteberget
finns en markerad led. Uppe på berget
är det en fantastisk utsikt ut över Fjäll
backa skärgård med Väderöarna längst i
väster. Den markerade leden är ungefär
1,3 kilometer.

Kungsklyftan

Varvet

AGEN

Källvik

Fjällbacka
Rapekullen

Kvarnberget
Fjällbackafjorden

Sumpan

Liden

Kungsklyftan

Vetteberget
Lersten

Lunnemyr

Skuggeberget

Stenetorpet

Mottionsslinga

N
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HITTA
HIT
HJÄRTERÖARKIPELAGEN
Vetteberget och Kungsklyftan ligger i centrum av Fjällbacka och nås genom trappor från Ingrid
Bergmans
Korsön Torg.
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Vandring i världsarv

Ristningar vid Lövåsen

vackert och intressant. Söder om

Tanumshede kan du vandra genom ett
vackert kulturlandskap med rik flora.
Tanken på att vandra i ett odlingsland
skap där man brukat marken sedan
bronsåldern (1 800–500 år f Kr) gör
upplevelsen ännu större. Utmed den
markerade vandringsleden passerar du
flera fantastiska hällristningar. Avnjut
din matsäck uppe på utsiktsberget och
se ut över världsarvet!
tre delmål. ”Vandring i världsarv”
tar dig till tre platser med hällristningar
– var och en unik i sitt slag. Första
stopp är Lövåsen, med bland annat
den kända schamanen. Nästa stopp är
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vid Runohällen, en unik ristning med
”slänggungan” eller ”majstången” som
den kallats i folkmun. Efter fortsatt
promenad på väg och fägata når du
det tredje området Sotetorp. Den mest
unika bland alla ristningar är två skepp
med ett nätmönster.

Vid Sotetorp finns flera hällar. Figurkompositionerna
är ovanliga av flera skäl – skeppet är helt uthugget
och så är det en enda person på skeppet.

Ljungbytorp

Lilla Geum

Runehällan

Bot

Bottn

Lövåsen

P

Göpeberget

Sotetorp

N
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ledfakta. Leden som är cirka sex
kilometer går i både flack och kuperad
terräng, är rödmarkerad med start och
slutpunkt på samma plats. Enkla rast
platser finns på ett par ställen.

Runohällens runor ristades under vikingatiden,
800–1 060 e Kr. På hällen finns 200 bilder på skepp,
människor och djur. Nordväst om hällen ligger resterna
av ett gravfält från Romersk järnålder, 0–400 e Kr.

HITTA HIT
Från Vitlycke museum kör söderut mot Kville, tag av vid Skylt Ljungbytorp/Hällristningar 1 km.
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Munkkyrkan och Altarstenen

Munkkyrkan

geologiska former. Längs med

bergskanten nordväst om Grebbestad
finns ett av Bohuskustens mest intres
santa områden med exempel på marin
vågerosion. Block och stenar har med
hjälp av vågor slipat berggrundens
sprickbildningar så mycket att det
bildats grottor. Detta skedde då havet
stod högre än idag. Den största grottan,
Munkkyrkan, är välkänd både i trakten
och av geologer.

vägen till kyrkan. För att komma
till grottorna går du norrut på stranden
vid Grönemad, förbi småbåtshamnen.
När du passerat sjöbodarna finns en
trappa i öster. Följ de röda prickarna
på stenar och hällar norrut. Efter
cirka 200 meter kommer du till en
klapperstensstrand. Efter ytterligare
75 meter är du framme vid Munk
kyrkan, som du finner i berget intill
stranden.

i

Området vid Munkkyrkan är skyddat som
naturminne.

TANUMSKUSTEN

Södra Minneberget

Södra Altarstenen

block och grytor. Strax norr om

Munkkyrkan ligger ett stort fyrkantigt
granitblock kallat ”Altarstenen”. På
stranden norr om Altarstenen finns
några så kallade strandgrytor, som är
koncentrerade till en relativt liten yta.
Dessa grytor liknar de jättegrytor som
svarvades ut under istiden av rinnande
vatten under högt tryck. Många tecken
tyder dock på att strandgrytorna i
stället har ett marint ursprung.
HITTA HIT

96 Vid Grebbestads kyrka: Kör mot Grönemad.

Munkkyrkan

Källareholmssundet

N
0

200 m

Ulmekärrssand

Hällekasleden
varierad vandring. På Hällekas

leden vandrar du genom djupa gran
skogar och över ödsliga myrar. Vissa
sträckor går utmed Kynne älv, som
ömsom brusar fram i smala passager,
ömsom rinner fram i sakta mak där
älven utvidgats till små sjöar.
vilda byggherrar. Har du tur

kan du få syn på naturens ingenjör –
bävern. Detta skygga djur kan lättast
observeras ute från vattnet i skym
ningen. Med kanot kan du glida fram i
det närmaste ljudlöst, utan att röja din

närvaro. Spana efter små krusningar på
vattenytan, kanske är det en bäver som
är på väg att ge sig tillkänna!
ledfakta. Hällekasleden utgår från
Flötemarkens vildmarkscamping, som
ligger intill Kynne älvs övre del. Leden
är blåmarkerad, cirka sex kilometer
lång och slingrar sig fram i kuperad
terräng. Norr om utsiktsplatsen finns
lämningar efter ett torp och en skvalt
kvarn, som du passerar när du går på
leden.

et

rn

tjä

ge

n
Lå

Nedre
Fyrtjärnen
Häll
eka
sl e

den

Holme

klockljung

d
sle
hu
Bo

Ormetjärnen

tätört

en

linnea
Hassla

Tätört är en av få växter i Sverige som äter djur.
Små insekter fastnar på de klibbiga bladen. Med
hjälp av enzymer löser växten upp de fångade
djuren och tar på så vis upp näring. Den vackert
violetta klockljungen växer på myren som leden
passerar i nordväst. Den näpna linnean trivs i
granskogen.

Flötemarksön

Hästhagen
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HITTA HIT
Kör väg 165. Tag av mot Dals Ed. Kör ca 1,2 km därefter höger mot Sundshult. Kör ca 2,6 km och
HålanVildmarkscamping.
ta av mot Flötemarken. Kör ca 5,7 km och kör in till vänster mot Flötemarkens
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Bottnaleden
tre leder. I Bottna finns tre vandrings

gula. Den gula leden är cirka 5,5

leder, vilka alla utgår från Sockenstugan.
Lederna går genom ett varierat landskap,
både på landsväg och i skog och mark.
När du går den röd-vita och gula leden
kanske du stöter på betande djur. Tala
lugnt till djuren och promenera vidare,
de är bara nyfikna. Glöm inte att stänga
ordentligt efter dig!

kilometer lång och går via Fornstugan,
över berget ner mot KKV (Konstnä
rernas Kollektiv Verkstad), på Skär
holmen. Utefter denna led passerar
man torpruiner, Jätteklyftan och ett
nedlagt stenbrott. Längs vägen har man
en fantastisk utsikt mot Bottnafjorden.
blå-vita. Den blå-vita leden är cirka 7

röd-vita. Den röd-vita leden är cirka
3,5 kilometer lång. Utmed leden finns
en utsiktsplats med bänk, som är ett
trevligt ställe för fikastund. På din
vandring passerar du genom ädellövskog
där ek dominerar. Under lövverken
breder slån, hassel, vildkaprifol, nypon,
brakved och krusbär ut sig.

kilometer lång och går i början samma
väg som den röd-vita. Den blå-vita
leden passerar också genom områden
med ädellövskog. Om våren blommar
blåsippor bland fjolårslöven. På ädel
lövträdens skrovliga bark växer flera
intressanta mossor som klippfrullania
och krusig ulota och lavar som skriftlav,
porlav och skägglav.
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vildkaprifol

skägglav

blåsippsblad

HITTA HIT
Från Gerlesborg: Kör ca 1,1 km mot Bottna. Tag av mot Bottna kyrka. Kör ca 1,8 km.
Sockenstugan ligger på vänster sida om vägen.
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Liten floraguide
Här är ett axplock av växter som finns i kommunen, mer
parten är knutna till kustområdena. Utmana dina nära och
kära på ”krysstävling”, vem hittar alla växter först?
1. Bohusmarrisp (s)
2. Gåsört (v)
3. Trift (v)
4. Salttåg (v)
5. Strandaster (v)
6. Ostronört (sf)
7. Loppstarr (gv)

8. Glasört (gv)
9. Kustarun (vf)
10. Strandglim (v)
11. Darrgräs (v)
12. Strandkrypa (v)
13. Linnea (v)
14. Saltarv (v)

1

15. Smultronklöver (gv)
16. Skörbjuggsört (v)
17. Gulkämpar (v)
18. Styvmorsviol (v)
19. Martorn (sf)
v
s

= vanlig gv = ganska vanlig
= sällsynt f = fridlyst

2
3
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6
9
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11
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17
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LÄNKAR
Tanums kommun: www.tanum.se
Länsstyrelsen Västra Götaland: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Västtrafik: www.vasttrafik.se
Kosterhavets nationalpark: www.kosterhavet.se
Västkuststiftelsen: www.vastkuststiftelsen.se
Artportalen: www.artportalen.se
Artdatabanken: www.artdatabanken.se
Turism i Västsverige: www.vastsverige.com
Bohusleden: www.bohusleden.se
Kuststigen: www.northseatrail.org
Svenskt HällristningsForskningsArkiv: www.shfa.se
Blå Skagerack: www.blueskagerrak.bohusmus.se/bohusmus/www-blue
Den virtuella floran: linnaeus.nrm.se/flora
Svenska Turistföreningen: www.svenskaturistforeningen.se
Naturskyddsföreningen Tanum: www2.naturskyddsforeningen.se/
kretsar-lan/vastra-gotaland/tanum/
Friluftsfrämjandet Tanum: www.friluftsframjandet.se/tanumshede
Föreningen Bohusläns Flora: www.bohusfloran.se
Bohusläns ornitologiska förening: www.bohof.com
Vattenkikaren: www.vattenkikaren.gu.se
Sportfiskarna: www.sportfiskarna.se
Sportdykarna: www.sportdykare.se
Kajakrapporten: www.kajakrapporten.se

Tanums kommun, 457 81 Tanumshede • Telefon: 0525–180 00 • E-post: info@tanum.se

