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Inledning 
Pro Natura har på uppdrag av Tanums kommun genomfört naturinventering av planområde 
Västra vägen i Tanums kommun. Arbetet har i sin helhet genomförts av ekolog Camilla Finsberg. 
Angivna fastigheter omfattas helt eller delvis av utredningen. Berörda fastigheter är: Tanum 
Ulmekärr 1:3, 1:4, 1:41; Tanum Tanums-Gissleröd 1:3, 1:5, 1:6, 1:8, 1:37, 1:45, 1:47, 1:50, 1:145, 
1:163-169; Tanum Kuseröd 2:24, 2:149, 2:169, 2:174 samt Tanum Grebbestad 2:317, 2:432, 2:1. 
 

Tillvägagångssätt 

Förarbete 
Förarbetet inleddes med att en översiktlig flygbildstolkning av det aktuella området gjordes. Här 
användes ortofoton i färg som underlag. Vid flygbildstolkning delades det avgränsade 
planområdet in i mindre delytor utifrån förekommande naturtyper. Även trakten intill 
planområdet och landskapet i stort flygbildstolkades översiktligt i syfte att få en uppfattning om 
landskapets generella utseende. Under förarbetet gicks dessutom allt befintligt bakgrundsmaterial 
angående förekommande naturvärden igenom. Detta bakgrundsmaterial omfattade Artportalen, 
nyckelbiotopsinventering, förekommande naturreservat, Natura 2000-områden samt områden för 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Övriga källor är Tanums naturvårdsprogram, 
ädellövskogsinventeringen, ängs- och hagmarksinventeringen samt ängs- och 
betesmarksinventeringen. Merparten av detta material finns på olika hemsidor upprättade av 
länsstyrelsen, skogsstyrelsen, Tanums kommun och naturvårdsverket.  

Fältarbete 
Alla delområden inventerades och beskrivs nedan. Under fältarbetet inventerades de delområden 
som avgränsats under förarbetet var för sig och respektive naturtyp beskrevs med avseende på 
vegetation, förekommande arter, strukturer och element såsom död ved etc. Riktade sökningar 
gjordes efter arter som på ett eller annat sätt kan anses intressanta ur ett naturvårdsperspektiv och 
de arter som noterades var de fridlysta vanlig padda och skogsödla. Fältarbetet genomfördes i 
augusti.  

Naturvärdesbedömning 
Naturvärdena i de undersökta områdena har klassats i tre nivåer; högt naturvärde, medelhögt 
naturvärde och lågt naturvärde. Områden med höga naturvärden har förekomst av hotade arter 
eller mycket goda förutsättningar för dessa eller är biotoper som på annat vis är mycket ovanliga i 
landskapet. Det kan också röra sig om biotoper som har ”lång leveranstid”, som mycket grova 
ädellövträd. Medelhöga naturvärden har de områden som saknar förekomst av hotade arter men 
som har goda förutsättningar (t ex damm för groddjur) eller förutsättningar att inom överskådlig 
framtid kunna utveckla miljöer som hyser högre naturvärden. Låga naturvärden bedöms de 
områden ha som inte hyser hotade eller ovanliga arter/biotoper och som är vanliga i landskapet.  
 
I den bilagda översiktskartan har områdena med högsta värde röd färg, de medelhöga 
naturvärdena orange färg och de områden som bedöms ha låga naturvärden visas i gult. 
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Naturvärdesbedömningar har historiskt gjorts på lite olika sätt beroende på vilken miljö man har 
bedömt, t ex i ädellövskog eller i ängs- och betesmarker. En genomgång av dessa bedömningssätt 
finns samlat i Tanums naturvårdsprogram. 
 

Beskrivning av området. 
Det undersökta området ligger i anslutning till Grebbestad centrum. Det är ca 1200 m långt och 
550 meter brett och täcker ca 40 ha. Flera naturtyper ingår i och omkring det undersökta 
området. Bl a hällmarker, åker, ädellövskog, samt tallskog. Området indelades i 7 olika 
delområden, se nedan. Planområdet ligger knappt 500 meter väster om naturreservatet Falkeröds 
lindskog och ca en kilometer ifrån Natura 2000-område Tanumskusten. Planområdet ligger inom 
Riksintresse för obruten kust samt för rörligt friluftsliv. Ett objekt ur Tanums naturvårdsprogram 
ingår i området: nr 309, Lövskog vid Lunden. Denna ingår också i Ädellövskogsinventeringen 
som nr 173. 
 

1. Åkermark och igenväxande gräsmark. 
Areal: 12,6 ha. 
Beskrivning: Ganska stora delar av området är åkermark, varav vissa inte har brukats på ett tag 
och håller på att växa igen. Ett par slånbuskage växer i gräsmarken. Dessa är täta och innehåller 
även lite rönn och ung klibbal. En uträtad bäck, Gisslerödbäcken, går genom åkermarkerna i 
norr. Längs kanterna på denna finns en tämligen stor variation av vegetation med bl a 
fackelblomster, kaveldun, flockfibbla, mjölkört, veketåg, igelknopp, gråbo, rölleka, kråkvicker 
samt gräs som timotej, och hundäxing. Buskar som hallon, syren och viden förekommer längs 
diket, samt i södra delen även ung klibbal. I augusti fanns en del vatten i botten av diket. 
Stenmurar förekommer på flera ställen i området och intill dessa växer en del kvarvarande 
hävdberoende växter som ängsvädd. 
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Naturvärdesbedömning: Strukturerna uträtad bäck/dike och stenmurar har i sig ett 
medelhögt naturvärde. Själva åkermarkerna i sig har låga naturvärden på grund av att de är 
tämligen ensartade i artutbudet. De igenväxande markerna har ofta en högre variation med fler 
nektarbärande blommor, vilket gynnar insekter. Den uträtade bäcken har värden för bl a 
groddjur, främst paddor, vilka skulle kunna använda de långsamt flytande delarna av diket för 
läggning av äggsträngar. Sannolikt är det ett för rörligt vatten för övriga amfibiers äggläggning, 
dvs grodor och salamandrar. Såväl öppna diken som stenmurar i jordbrukslandskap är skyddade 
biotoper enligt bestämmelser i naturvårdslagen och naturvårdsförordningen som rör 
biotopskydd, 21 § NVL. Båda dessa biotoper kan utgöra livsmiljöer och reträttplatser för flera av 
jordbrukslandskapets växt- och djurarter.  
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2. Hällmark. 
Areal: 7,1 ha. 
Beskrivning: Två stora ytor utgörs av hällmarker; Gisslerödsberget samt höjden söder om 
detta. Dessa har till största delen ett mycket glest trädskikt av tall och björk. Den sydligaste delen 
har ett något tätare trädskikt där krattväxande ek överväger. Träden är unga till medelåldriga och 
död ved förekommer endast sparsamt. Även buskskiktet är glest och utgörs främst av en med 
inslag av kaprifol och hassel i syd. I fältskiktet finns ljung, blåbär, odon, kråkbär och gullris. Såväl 
skogsödla, Zootoca vivipara, som vanlig padda, Bufo bufo, (fridlysta, liksom alla grod- och kräldjur) 
observerades. Det finns en del fuktsvackor i hällmarken, med något mer björk och viden runt. 
Här växer odon, ängsull, blåtåtel, hundstarr och vitmossor. En av svackorna på norra hällmarken 
på Gisslerödsberget är så pass stor att den bildar en damm på ca 7x7m, (koordinater 6517484, 
1235732, RT90 25 gonV). Den omges av björkar, men har solbelyst yta under stor del av dagen. 
Blåtåtel och hundstarr växer i och omkring och dammen är 2-3 dm djup. Det ligger också en del 
skräp i dammen. Det är inte en optimal lokal för större vattensalamander, då det knappt 
förekommer någon död, murken ved alls nära dammen och inte heller några fler lämpliga 
småvatten i närheten. Dock kan den användas till äggläggning av andra groddjur som t ex vanlig 
padda. En del stenmurar samt två stora stenrösen i södra hällmarken är bra miljöer för reptiler 
och smådäggdjur. 
 
Naturvärdesbedömning: Delområdet bedöms ha medelhöga naturvärden i och med 
förekomst av vanliga men fridlysta grod- och kräldjur samt damm, stenmurar och rösen.  
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3. Ädellövskog. 
Areal: 3,8 ha. 
Beskrivning: Mellan Charlottenlund och berget i väst ligger denna huvudsakligen 
ekdominerade lövskog. I trädskiktet finns förutom ek även björk, ask, sälg, asp, alm, klibbal, tall 
och enstaka lönn. Död ved förekommer i viss utsträckning, både av lövträd och tall. Vid parken 
Charlottenlund finns även alm, lind, hästkastanj och avenbok. Flera av träden i parken är gamla 
och grova och har håligheter. Askarna är påverkade av askskottsjuka och även almsjukan har 
skadat och dödat en del alm. Buskskiktet i hela delområdet innehåller gott om hassel, vilka bildar 
stora bestånd på flera ställen. Även kaprifol, en, häggmispel och hallon förekommer. I fältskiktet 
finns bl a blåbär, blåtåtel, flockfibbla, liljekonvalj och blodrot. Stenmurar förekommer på flera 
ställen i hela området. Denna del ingår i ett objekt i Tanums kommuns naturvårdsprogram (309, 
Lövskog vid Lunden) och har här klass 3, vilket betyder höga naturvärden. Området finns också 
med i ädellövskogsinventeringen som nr 173 och är klassad som en 3:a. I 
ädellövskogssammanhang innebär det att området har ett visst skyddsvärde, men att 
Skogsvårdslagens gällande bestämmelser kan anses ge tillräckligt skydd. 
 
En liten del i sydväst är en ekdominerad lövskog som växer i branten samt i en liten ravin. Här 
finns förutom krattväxande ek även lind, alm, rönn och oxel. Död ved finns i medelgod 
utsträckning. I buskskiktet finns rikligt med kaprifol, hassel samt en. I fältskiktet finner man bl a 
stensöta, kruståtel samt signalarten vippärt. Marken är blockig och bruten med många skrevor 
och håligheter. 
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Det allra sydligaste delområdet, närmast Grebbestad centrum, ligger mellan bostäder och 
hällmark samt öppen gräsmark. Trädskiktet utgörs av ek och ask med inslag av rönn, lönn, apel 
fågelbär och tall. Träden är huvudsakligen medelålders med unga inslag samt med några gamla 
och grova ekar. En jätteek med en diameter på över en meter står i skogskanten. Död ved 
förekommer främst i trädens kronor. Vissa av askarna är hårt åtgångna av askskottsjuka. Längs 
skogskanten bildar viden bryn tillsammans med björnbär och hallon. Videts vårblomning är viktig 
för de tidigaste insekterna.  
 
Naturvärdesbedömning: De gamla och grova lövträd som finns kring parken Charlottenlund 
samt i det sydligaste delområdet har höga naturvärden, i och med att dessa träd kan hysa många 
andra arter av olika slag, på barken, i håligheter, i den döda ved som finns i trädkronan etc. 
Dessutom är dessa miljöer sällsynta i ett landskapsperspektiv. Även den krattvuxna ravinskogen i 
sydväst med signalarten vippärt, Lathyrus niger, har högt naturvärde. Resten av området bedöms 
ha medelhöga naturvärden.  
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4. Lövskog. 
Areal: 6,3 ha. 
Beskrivning: I planområdet förekommer lövskogar i flera olika ytor. Den norra ytan ligger runt 
Gisslerödsberget och den andra söder härom. Trädskiktet domineras av asp, björk och tall med 
inslag av ek, rönn, sälg, ask, oxel och hägg. Träden är huvudsakligen unga till medelåldriga och 
död ved förekommer i måttlig utsträckning. Ställvis finns rikligt med hassel. Övriga arter i det 
tämligen rika buskskiktet är en, kaprifol, slån, nypon, häggmispel, hallon och brakved. Fältskiktet 
är framför allt friskt med fuktiga inslag och innehåller bl a blåbär, kruståtel, örnbräken, blodrot, 
flockfibbla, liljekonvalj, ängsvädd, stinknäva och älgört. 
I övergången mot den öppna gräsmarken finns brynmiljöer med främst slån, hassel, olvon och 
brakved, vilka är viktiga för insekter och fåglar med vårblomning och höstbär. Även här finns 
flera stenmurar samt fortsättningen på den uträtade Gisslerödsbäcken i söder, bakom tomter. 
Framförallt i det södra delområdet finns en hel del trädgårdsavfall i närheten av tomterna. 
 
Naturvärdesbedömning: Medelhögt naturvärde i och med stenmurar, brynmiljö samt 
tämligen varierat träd- och buskskikt. De allra yngsta aspdominerade trädavsnitten; norr om 
Gisslerödsberget och dungen intill vägen väster om förskolan, har låga naturvärden på grund av 
ungt och ensartat trädskikt samt låg förekomst av död ved. 
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5. Tallskog. 
Areal: 1,2 ha. 
Beskrivning: Tall förekommer i större delen av hela planområdets skogsklädda delar, men i 
denna yta domineras trädskiktet av tall. Inslag av björk, ek och asp finns. Tallen är medelgrov och 
medelåldrig och död ved förekommer i måttlig utsträckning. I buskskiktet växer hassel, en och 
kaprifol. Fältskiktet är huvudsakligen friskt och här finns bl a blåbär, ljung, kruståtel, flockfibbla 
och harsyra. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdena bedöms vara medelhöga där stenmur och 
förekomsten av död ved höjer naturvärdet. 
 
 

6. Trädklädd igenväxande gräsmark. 
Areal: 1,6 ha. 
Beskrivning: Två ytor i planområdet är äldre gräsmark som slutat hävdas för ganska länge sen. 
Här har igenväxningen gått långt och ett trädskikt har bildats. Trädskiktet består främst av klibbal 
i det östra området och av korgvide i det västra. Inslag av alm, sälg, och björk förekommer. 
Träden är unga till enstaka medelålders och död ved förekommer endast i liten utsträckning. 
Buskskiktet är ganska glest och utgörs av hallon och slån. Marken är tämligen fuktig och 
fältskiktet är mycket högvuxet. Här växer älgört, nässlor, mjölkört, gråbo, åkervinda och tistlar.  
 
Naturvärdesbedömning: Området bedöms ha låga naturvärden i och med ungt trädskikt, lite 
död ved, samt triviala kärlväxtarter.  

 

7. Tomt och gräsmatta. 
Areal: 6,6 ha. 
Beskrivning: I planområdet ingår flera tomter med tillhörande trädgårdar och gräsmattor. I 
dessa finns en del träd som är både gamla och grova samt en hel del stenmurar.  
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdet i trädgårdarna bedöms medelhögt där det finns äldre 
grövre träd och gräsmattorna bedöms ha låga naturvärden. 
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Beskrivning av landskapet intill avgränsat planområde  
Landskapet alldeles intill planområdet utgörs till stor del av samma typ av miljöer som finns inom 
planområdet och som beskrivits ovan. Landskapet domineras av hällmarker med strängar av 
ädellövskog och åkermark mellan samt Grebbestads bebyggelse. Berggrunden är yngsta graniter 
(Bohus- och Blomskogsgranit) och jordarten är kalt berg med ställvis ett tunt jordtäcke 

Sammanfattande omdöme 
Högsta naturvärdet har de gamla och grova lövträd som finns kring parken Charlottenlund samt i 
det sydligaste delområdet, i och med att dessa träd kan hysa många andra arter av olika slag, på 
barken, i håligheter, i den döda ved som finns i trädkronan etc. Dessutom är dessa miljöer 
sällsynta i ett landskapsperspektiv. Även den krattvuxna ravinskogen i sydväst med signalarten 
vippärt har högt naturvärde. Vanlig padda och skogsödla är inte ovanliga djur men de är fridlysta 
och innebär ett medelhögt naturvärde. De för Bohuslän typiska hällmarkerna samt strukturerna 
bäck/dike, stenmur, brynmiljöer och damm ger alla ett medelhögt naturvärde på grund av att de 
är viktiga strukturer för biologisk mångfald.  I övrigt bedöms naturvärdena vara låga. 
 
 



 13

Litteratur 
 
Ahlén, I., Andrén, C. & Nilsson, G. (1992) Sveriges grodor, ödlor och ormar. Databanken för hotade 
arter, Naturskyddsföreningen. 
 
Cedhagen, T. & Nilsson, G. (1991) Grod- och kräldjur i Norden. En fälthandbok om 
vattensalamandrar, grodor, paddor, sköldpaddor, ödlor och ormar. Fältbiologerna.1991.  
 
Larsson & Finsberg (1997) Ädellövskogar i Tanums kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, 1997:11.  
 
Mossberg, B., Stenberg, L. (2003). Den nya nordiska floran. Wahlström & Widstrand. 
 
 

Hemsidor och länkar 
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 14

Kartbilaga 



1

2

4

4

2

3

7

1

7

7

7

5

6

3
6

3 7

4
7

7

7

7

3

Västra vägen, delytor samt stenmurar

Skala 1:5 000



#*

#*

#*&

1

2

2

4

7

3

1

4

1

7

7

7

5

6

4

4

3

1

3

4

6

3

1

7

4

3

1
7

7

7

3

7

3

1
1

1

1

11

Västra vägen, Grebbestad
Översikt naturvärden

Skala 1:5 000

Grebbestad
Naturvärde

högt

medel

lågt

& Damm

signalart, fridlyst art
art
#* skogsödla

#* vanlig padda

#* vippärt


