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INLEDNING

1 INLEDNING

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en detaljplan för fastighe-
terna Vrångsholmen 2:1 och Vrångsholmen 2:2. Området är för allmänheten mest känt för Tanums
”Sommarland”. Vrångsholmen utgår till stor del från den befintliga anläggningen Tanums Som-
marland. Idén bygger på att utveckla den befintliga verksamheten och området till att attrahera
en bredare grupp av människor

Ett planprogram har tagits fram som första steg. Planprogrammet har varit på samråd mellan
2010-04-19 och 2010-05-28. Kommunen ska i ett tidigt skede alltid ta ställning till om en
miljöbedömning måste göras eller inte, genom att utföra en s k behovsbedömning

Vrångsholmen är delvis redan ianspråktaget och en etablering här kan motiveras med att befintlig
anläggning utvecklas. Närheten till goda kommunikationer och service talar för området. Detaljplan-
ens syfte är att med mera utveckla markområde till en modern semester anläggning med camping
och stugor samtidigt skapa bättre möjligheter för kringboende att nå service.

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18§ och miljöbalkens 6 kap 11§ för
Vrångsholmens planprogram. Eftersom planområdet berör både strandskyddsområde, Natura-
2000 och naturreservat bedöms det i nuvarande läge som att planen kan medföra betydande
miljöpåverkan. Föreliggande biologiska inventering av landområdet har därför upprättats, vilken
skall utgöra en grund för fortsatt planläggning.

1.2 METOD

Planområdet har flygfotografieras under maj och juli 2010 (referens 3 och 4 samt Bilaga 2-6).

Inventering av landmiljön gjordes vid två tillfällen dels 2010-07-01 och dels 2010-07-10.
Biologernas arbete har  inriktats på en allmän beskrivning av  kärlväxter, olika vegetationstyper,
förekomsten av fåglar och andra naturelement av betydelse inom området.

Signalarter bland lavar och mossor har eftersökts. Mossexperten Peter Carlsson har varit be-
hjälplig med kontroll av artbestämning av vissa mossbelägg. Däggdjur, dagfjärilar som setts i
området har noterats. Kulturspår som stengärdsgårdar och liknande som påträffats i området
har också noterats och mätts in med GPS i RT 90 (se Bilaga 7).
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2 OMRÅDESBESKRIVNING

Vrångholmen är beläget norr om Sannäs, dvs i den norra delen av Tanums kommun, i anslutning
till Tannamskilen (fig 1). Området är mest känt som f d  Tanums sommarland. Fritidsanläggningen
för barn i olika åldrar har funnits i 25 år och rester härav är belägna i det aktuella planområdets
västra del.

Planområdet består i sin helhet av ett karaktäristiskt bohuslänskt berg- och dalgångs-landskap
där dalgångarna idag huvudsakligen utgörs av ängs- och jordbruksmark. Höjdpartierna är till
stor del skogsbevuxna. Den grunda Tannamskilen kantas längs den nordöstra stranden av betade
strandängar och är en attraktiv plats för sjöfågel och vadare.

Service, handel mm finns på nära håll i Tanumshede. Livsmedelsbutik finns även i Knäm, endast
1 km från Vrångsholmen.

Gamla E6 ligger i nära anslutning till området, som därmed är mycket lättillgängligt. Den nya
utbyggnaden av E6 får en avfart vid Knäm, i nära anslutning till områdets entré. Även Bohus-
banan ligger i nära anslutning till områdets entré. Idag finns dock ingen järnvägsstation i anslutning
till denna.

Fig 1. Översiktskarta med markering för utredningsområdet.

OMRÅDESBESKRIVNING
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3 NATURMILJÖ

3.1 VEGETATION

Följande delområden (se fig 3a och b) har identifierats inom föreslaget planområde (referens 1):

Artnamn på svenska har genomgående använts. Endast när förväxlingsrisk föreligger har latinska
namn använts. Namnskicket följer när det gäller kärlväxter Karlsson, T. 1998. Förteckning
över svenska kärlväxter. SBT 91:241-560 och när det gäller mossor Hallingbäck, T. m.fl.
2006. Ny checklista över Sveriges mossor. SBT 100:96-148.

På grundval av inventeringen har en naturvärdesbedömning av området gjorts. Denna grundar
sig enbart på de arter som påträffats. Hänsyn har alltså inte tagits till eventuella sociala värden för
friluftsliv och liknande.

Naturvärdesbedömningen har gjorts enligt en 4-gradig skala enligt följande:

Klass I innebär att det finns unika naturvärden.

Klass II betyder höga naturvärden.
Dessa två klasser motsvarar ”ekologiskt särskilt känsliga områden” eller ”nyckelbiotoper”. Ofta
förekommer här en eller flera rödlistade arter (CR, EN, VU, NT) eller signalarter.

Klass III, naturvärden, motsvarar kommunal eller lokal bevarandenivå och innehåller ofta
enstaka NT-rödlistade arter eller signalarter.

Klass IV, lägre naturvärden är övriga områden.

Anm: De nyligen rödlistade arterna ask och alm (VU) har bara beaktats då de växer extra
ymnigt och med riklig föryngring.

Signalarter med för regionen gott signalvärde för skog med höga naturvärden har i texten mar-
kerats med (S). Fridlysta arter har fått markeringen (§).

NATURMILJÖ
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Fig 3a. Gräns för planområdet (grön gräns), inventerade områden (röd gräns), områden med vissa naturvärden (gula
ytor) och höga naturvärden (röda ytor) vid ¨Vrångsholmen (se även fig 3b på nästa sida).

NATURMILJÖ

Rövekilen

Tannamskilen
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Fig 3b. Gräns för planområdet (grön gräns), inventerade områden (röd gräns), områden med vissa naturvärden (gula ytor)
och höga naturvärden (röda ytor) vid ¨Vrångsholmen (se även fig 3a på fg sida).

NATURMILJÖ
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Fig 4. Skogsbryn med ask, olvon och ormbär mm. Foto: Olle Molander

3.1.1 DELOMRÅDEN

DELOMRÅDE 1 - Skogsbryn med ädellövskog och kalkgynnad flora

I områden finns i trädskiktet framför allt ask och ek, varav många exemplar är grova. Gran, sälg,
björk, asp, lönn, alm, oxel, vidapel och getapel ingår också. I buskskiktet förekommer nypon
och hartsros, krusbär, olvon, liguster samt vildkaprifol. I fältskiktet finns arter som indikerar kalk
i marken såsom brudbröd, småborre, gullviva, blodnäva, getrams, och mycket rik förekomst av
ormbär (S). Bland andra arter kan nämnas vitmåra, flädervänderot, gökärt, smultron, jordreva,
liljekonvalj, nejlikrot, majsmörblomma, skogssallat, rödklint, skogsviol, stenbär, stinksyska, skogs-
klöver, träjon, grus- och piggstarr, ängsfräken och lundgröe.

Innanför fuktängen med älgört belägen nord-nordväst om båthamnen (kring 6525719 / 1234957)
växer ängsstarr (NT) tillsammans med kalkindikatorer som sötvedel, berberis, brudbröd, gull-
viva och getapel.

Bottenskiktet är i delområdet välutvecklat med arter som kransmossa, vågig praktmossa, skogs-
praktmossa, skruvbryum, skuggstjärnmossa, rosmossa samt guldlockmossa (S).  På de grova
trädstammarna finns rikligt med mossor och lavar, bl.a. allémossa, klipp- och hjälmfrullania,
bandmossa, krushättemossa och slanklav (S).

DELOMRÅDEN
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En hel del död ved finns i skogsbrynen. NV om f.d. dammen finns en ansenligt grov ek (6525835/
1235220) och öster därom ett antal döda, relativt stora ekar. Där växer också skageracks-
björnbär (VU). Denna art växer också i skogsbrynet norr om den kvarstående vattenrutsch-
banan (6525708/1235178).

På flera ställen, t ex sydost om Rövekilen, förekommer mycket tät självföryngring av ask (VU).

Naturvärdesbedömning:  Höga  naturvärden - på grund av den artrika skalpåverkade
biotopen med rödlistade arter och signalarter samt rikligt med grova levande och döda
ädellövträd.

DELOMRÅDE 2: Blandskog i dalgången nordväst om ”dammen” vid leklandet

På den tidigare ängsmarken förekommer gles blandskog med gran, tall, ek, vårtbjörk, rönn, asp,
en, olvon, bindvide, brakved och slån. I fältskiktet finns i östra delen delvis kalkindikatorer som
gullviva och småborre, men dominerande arter är blåbär, ängskovall, humleblomster, betes-
daggkåpa, vitsippa, blodrot, ekorrbär, skogsstjärna, skogsviol, nord-, hult- och örnbräken.

Sluttningen mot Rövekilen karakteriseras av öppen gräsmark, som neråt övergår i fuktäng med
dominans av älgört.

Fig 5. Låga av rönn bland örnbräken. Foto: Olle Molander.

DELOMRÅDEN
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I bottenskiktet förekommer stjärn-, hus- och thujamossa. En del död ved i form av torrträd och
lågor finns även i delområdet (fig 5).

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDE 3 - Luckbetonad blandskog i dalgången söder om Rövekilen

Större delen av detta delområde domineras av gles blandskog av vanliga trädslag. I sydost delen
finns tätare barrdominerad blandskog på torrare mark med rikligt med vildkaprifol slingrande på
marken. I norra delen finns mot östra kanten ett mindre område med planterad ca 40-årig gran-
skog. Närmast strandängen vid Rövekilen och mot älgörtsfuktängen i söder förekommer en stor
andel klibbal. I mittdelen förekommer gamla grovbarkiga björkar.

Fältskiktet utgörs mest av vanliga skogsarter, men mot norra delen av östra kanten intill berget
finns rikare mark med arter som visp- och piggstarr, skogsklöver, lundgröe, smultron och gul-
måra. I området finns fläckvisa övergångar till  mer kalkpåverkad flora, vilket redovisas i del-
område 1.

I mellersta delen finns ett fuktstråk med humleblomster, nejlikrot, älgört, betesdaggkåpa och
majbräken. Här observerades rikligt med älgspår. I norra delen finns också ett fuktstråk, men
med öppnare karaktär och arter som kärrtistel, kärrviol och tuvull.

Fig 6. Förekomst av nattviol i ängsmarken. Foto: Olle Molander.

DELOMRÅDEN



11

Mot bergskanten på västra sidan (6525813/1234994) förekommer ett litet ängsfragment med
nattviol (§), ängskovall, gul- och vitmåra samt blodrot.

I den mellersta delen av delområdet finns åtskilligt med död ved i form av torrträd och lågor. På
flera ställen observerades hackspettsmedjor i torra träd.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDE 4 - Strandskog vid Rövekilens sydvästra sida

Närmast strandängen dominerar klibbal med inblandning av gran, tall, ek och asp. Brakved, slån
och hallon ingår i buskskiktet. Kärrsilja, videört, kärr- och åkertistel, humleblomster, gökbloms-
ter, kärrviol, skogsstjärna, ekorrbär, lund-, ek- och hultbräken samt skogsfräken dominerar
fältskiktet i lägre terräng. Uppåt sker en övergång till trivial blandskog med blåbär, lingon och
vanliga skogsmossor.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig 7. Strandäng med strandskog vid Rövekilen. Foto: Olle Molander.

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 5 - Havsstrandäng vid Rövekilen

Runt inre delen av Rövekilen finns en ohävdad
strandäng, som i den övre delen domineras
totalt av älgört. Rikare och intressantare flora
finns närmare stranden där tre rödlistade arter
påträffades: strandstarr (NT) 6525970/
1235039 (5x20m), 6526053/1235150
(2x6m), saltstarr (NT) 6526021/1234935
(3x20m) samt rödsäv (NT) 6526024/
1234926 (ca 2 m2).

Bland andra arter kan nämnas gulkämpar, gås-
ört, strandkrypa, styv glasört, saltnarv, strand-
aster, strätta, strandloka, vattenmåra, gök-
blomster, videört, krusskräppa. Gräs och halv-
gräs som havssäv, röd- och ängssvingel,
kvickrot, krypven, tuvtåtel, ängskavle, platt-
starr dominerar, men inslag av revigt saltgräs,
agnsäv, salttåg och blåsäv finns också. Längst
åt väster och utmed diket i norr växer tät vass.

En del av de lågväxta strandväxterna närmast
stranden torde hållas vid liv genom gåsbete i
brist på annan hävd.

Naturvärdesbedömning: Naturvärden -
pga förekomst av tre rödlistade arter.

Fig 8. Gammal björk. Foto: Olle Molander

Fig 9. Strandstarr i delområde 5. Foto Olle Molander

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 6 - Barrskog öster om Rövekiles inre del

Gran och tall dominerar delområdet, men björk och ek ingår till viss del. Småbuskar finns av
rönn, olvon och brakved. Skogsbrynen har tät vegetation, där slån och nyponros ingår. Fält-
skiktet utgörs av ordinära skogsväxter som blåbär, kruståtel, gullris, skogsviol, skogsstjärna,
ekorrbär, skogs-, maj- och ekbräken. I bottenskiktet finns kvast-, hus-, vägg- och björnmossor.
I delområdets sydöstra del påträffades en stor, gammal björk med mycket grov bark.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDE 7 - Skogsbryn söder om diket mot Rövekilen

Utefter bergskanten växer granar som delvis är grova, samt asp, ek, björk, rönn, apel och ny-
ponros. Mestadels består fältskiktet av trivial flora, men här och var finns ängsfragment med
gulmåra, gökärt, betesdaggkåpa, smultron, och teveronika. Den sura graniten i branten ger i stort
upphov till en mager och trivial flora, men på ett ställe (6526035/1235162) påträffades arter
som tyder på grönsten eller kvartsit i sprickorna. Här växer svart- och stenbräken och krävande
mossor som kruskalkmossa (S) och guldlockmossa (S) samt mussvansmossa, västlig hak-
mossa, opalmossa, stor revmossa, vågig sidenmossa och skuggstjärnmossa.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden, däremot naturvärde på platsen med rik-
bergsarterna.

Fig 10. Svartbräcken i delområde 7. Foto: Olle Molander

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 8 - Fuktäng längs diket mot Rövekilen

Intill diket växer tät vass som mot östra breder ut sig i ett brett bälte. Längre från diket dominerar
arter som plattstarr, tuvtåtel, ängssvingel, ängskavle, hundäxing, grusstarr och gulvial.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDE 9 - Lövdominerad blandskog längs skogsbrynet nordost om ”leklandet”

Marken utgör av en före detta hagmark, där äldre ganska grova ekar och björkar står kvar.
Yngre exemplar av dessa trädslag har växt upp och särskilt längs skogsbrynet är skogen tätare
med inslag av asp. Mot högre terräng ökar inslaget av barrträd och längre uppåt finns hällmark-
stallskog.

Fält- och bottenskikt utgörs av triviala skogsmarksväxter.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig 10 b. Gullockmossa. Foto Tore Mattsson

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 10: Hällmarkstallskog på berget sydväst om leklandet

I delområdet förekommer kala hällmarkspartier och hällmarkstallskog. På de förstnämnda med
minimalt jordlager växer kruståtel, vårbrodd, bergsyra, bergglim, renlavar och raggmossor. Tal-
larna är till stor del gamla och knotiga. Många är döda och kvarstående som torrträd eller lågor.
Några spår av skogsbruk syntes inte till i delområdet.

I svackorna växer också gran, björk, ek och rönn, blåbär, lingon, kråkbär, ljung och stensöta. På
några fuktigare ställen förekommer odon, blåtåtel, hundstarr, tuvull, blåmossa och vitmossor.

Nära bergskanten i nordväst (6525898/1235053) ligger en tydlig jättegryta, i vilken det växer
hundstarr. Från detta område har man fin utsikt västerut.

Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av äldre tallar, död ved med insek-
ter och hackspetthabitat samt orördheten och landskapsbilden motiverar klassningen.

Fig 11. Hällmarkstallskog i delområde 10.
Foto: Olle Molander

Fig 12. Jättegryta med hundstarr.
Foto: Olle Molander

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 11 - Blandskog sydost om Gissleröd

Större delen av delområdet domineras av trivial blandskog av tall, gran, björk, asp och ek med
till lika trivial fältskiktsflora. I den norra delen (kring 6526168/1234809) finns dock ett parti med
rikare växtlighet, som tyder på skaljord i marken. Här växer blåsippa (§, S), vitmåra, bergslok,
liljekonvalj, gökärt, klotpyrola, småborre, getapel, mattlummer och kransmossa.

En hel del död ved med bl a grova björklågor är vanligt i delområdet.

Naturvärdesbedömning: Naturvärden på platsen där blåsippa växer. I övrigt lägre natur-
värde.

DELOMRÅDE 12 - Ohävdad gräsmark sydost om Gissleröd

Inägan torde inte ha betats på några år och domineras nu av tuvtåtel, ängskavle, timotej, hund-
kex, luddtåtel, veke- och knapptåg. I östra delen är inslaget av videört mycket stort, vilket tyder
på fuktigare markförhållanden.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig 13. Blandskog i delområde 11. Foto: Olle Molander

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 13 - Ohävdad inägomark

Inäga som inte betats på senare år. Tuvtåtel, ängskavle och timotej dominerar större delen. I den
fuktigare NO-delen växer uteslutande veketåg.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDE 14 - Trädridå mellan inägorna 12 och 13 samt ungskog i öster

Längs stengärdsgården mellan inägorna växer stora sälgar och björkar med grov bark och någon
enstaka pil. På sidorna växer yngre aspar och aspsly in på inägorna. Krusbär, röda vinbär och
hallon finns i buskskiktet samt majbräken och lundgröe i fältskiktet.

Östra och norra delen av detta delområde utgörs av trivial ungskog av asp, björk, gran, tall och
sälg.

Död ved, bl a i form av sälglågor, finns i trädridån mellan inägorna.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig 14. Död ved i kanten av inägan, delområde 14. Foto:

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 15 - Blandskog öster om odlingsmarken vid Gissleröd

Marken karakteriseras av en före detta hagmark med glesare träd av björk, asp och tall. Yngre
exemplar av björk, rönn, oxel samt gran bildar en betydande andel i träd- och buskskikt. Fält-
skiktet  utgörs mest av triviala skogsmarksväxter, men i skogsbrynet finns ängsfragment med
arter som jungfrulin, fyrkantig johannesört, grå- och hagfibbla, skogsklöver, ängsvädd, svart-
kämpar, käringtand, röllika, gulmåra, prästkrage, getväppling och stenbär. I skogsbrynet vid
norra gränsen för inventeringsområdet växer brudbröd, som indikerar kalkhaltig jordmån.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDE 16 - Skogsområde med stenbrott

Inom det markerade området har stenbrytning förekommit, vilket framgår av tydliga brott samt
utspridda högar med skrotsten.

Vegetationen karakteriseras mest av blandskog i västra delen som övergår i hällmarkstallskog
mot nordost.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig 15. Stenbrottet i delområde 16. Foto: Olle Molander.

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 17 - Hällmarkstallskog och blandskog i områdets nordöstra del

De högre delarna karakteriseras av karg hällmarkstallskog med mager flora. Mellan delområde
16 och den lilla vägen i norr förekommer trivial ungskog med dominans av barrträd.

Söder om delområde16 finns trivial björkdominerad skog och i östra delen granföryngring med
tät slyvegetation.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden

DELOMRÅDE 18 - Lövdominerad blandskog mellan Gissleröd och Backarna

I delområdets norra del, öster om inägan delområde13, finns i anslutning till husgrunder kvarstå-
ende odlade växter som syren, akleja och trädgårdsiris. Berberis påträffades också här. Karak-
teristiskt för denna del är annars mängden av grova sälgar och aspar, som växer tillsammans med
björk och lönn. Buskskiktet består främst av oxel, brakved, hallon, sälg, bindvide och slån. Här
och längre mot söder, är fältskiktet välutvecklat med arter som träjon, maj-, hult- och ekbräken,
humleblomster, blodrot, ekorrbär, skogsklöver, smultron, flädervänderot, älggräs, tuvtåtel och
grusstarr. I södra delen mot inägomarken sker en övergång till sumpskog med viden, veketåg,
sjöfräken och vitmossor. På något ställe påträffades vispstarr och kransmossa, vilka tyder på
något  rikare jordmån. På en lodyta observerades bl a stor revmossa.

Naturvärdesbedömning: Naturvärden i den norra delen med hänsyn till den rikliga före-
komsten av sälg och död ved.

DELOMRÅDE 19 - Ohävdad gräsmark nordväster om Backarna

Inägan, som legat för fäfot åtskilliga år, domineras av veketåg och brännässlor i sällskap av
timotej, rörflen och skräppor mm.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDE 20 - Skogsbryn

Delområdet utgörs av blandskog av gran, tall, asp, björk och ek samt sälgar, varav många är
tämligen grova. Hallon, brakved och nyponros är vanliga i buskskiktet. I södra delen dominerar
ungskog av björk och ek tillsammans med grövre granar. Fältskiktet karakteriseras främst av
örnbräken, gökärt, vitsippa, teveronika och fyrkantig johannesört.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 21: Ädellövskog/barrblandskog på skalhaltig mark

Delområde  19 övergår i detta delområde med betydligt  rikare mark. Inslaget av ask (VU) är
stort med rikligt uppslag av småplantor. Blåsippa (§, S) vittnar om kalk i marken. I anslutning till
husgrunder växer hästkastanj, akleja och torpspirea, som blivit kvar från tidigare trädgårdsan-
läggning. Bland övriga växter  kan nämnas vitmåra, nejlikrot, humleblomster, getingblomster
(hybriden mellan de sistnämnda) och ormbär (S).

Rikligt med död ved i form av torra träd och lågor förekommer i östra delen.

I dalgångens högsta del  ”passet” strax  öster om den på kartan utmärkta fornlämningen, växer
ett bestånd av skogsnattviol (Platanthera bifolia ssp. latiflora) (§), som är ovanlig i Bo-
huslän.

På sydsidan av berget vid Kroken består trädskiktet huvudsakligen av högvuxna tallar. Efter en
tidigare plockavverkning har här skapats en solöppen och lämplig miljö för ett antal kalkgynnade
arter. Här finns stora bestånd av blodnäva, skogsvicker, sötvedel och brudbröd. Det uppväx-
ande buskskiktet består huvudsakligen av olvon, vildkaprifol, oxel, liguster, söt- och skogs-
björnbär. I fältskiktet trivs dessutom andra kalkgynnade arter som slåtterfibbla, skogsklöver,
åkervädd, äkta johannesört, getväppling, jungfrulin, ängshaverrot, väddklint, vitmåra, glans-
daggkåpa och ängshavre.

Öster om gårdsbyggnaderna liggeren skalgrusbank/täkt i sluttningen, med bestånd av blodnäva,
getväppling, åkervädd, vildlin, jungfrulin, smultron, bergsslok, vispstarr och brudbröd.

Fig 16. Blodnäva vid skalgrustäkten i delområde 21. Foto: Tore Matsson

DELOMRÅDEN
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Naturvärdesbedömning: Höga naturvärden pga skalgrusbank med rik flora innehållande
signalarter och indikatorarter för kalkrik mark. Dessutom förekomster av död ved som
utgör lämpligt habitat för vedinsekter och hackspettar.

DELOMRÅDE 22 - Stranden intill gångbron till skäret i söder

Området bär prägel av långvarig utebliven hävd. Öster om gångbron utbreder sig ett tätt snår-
med bladvass  närmast vattnet. Ovanför detta finns en fuktig strandäng med arter som revigt
saltgräs, havssälting och salttåg. Längre mot väster ersätts vassen av havssäv och en del blåsäv.
Här är strandängen torrare med arter som gråfibbla, käringtand, fårsvingel, frossört, ängsskallra,
tjärblomster, skogsklöver och backnejlika. Längst i väster utbreder sig en fuktäng med manshögt
älggräs som dominerande vegetation tillsammans med klibbal, som sprider sig från alsnåren i norr
(se även delområde 3).

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig 17-18. Skogsnattviol (t v) och skogsvicker (t h) i delområde 21. Foto: Tore Mattsson.

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 23 - Strandparti vid södra Vrångsholmen

En tydligt kalkpåverkad strand. Marksubstratet varierar från finsediment till block. Bland kärlväxte-
rna noterades här bl a rödkämpar, strandloka, stallört, gulmåra, rödklint, prästkrage, kummin,
glesstarr och bockrot.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig 20. Stranden vid delområde 23. Foto: Tore Mattsson.

Fig 19. Fuktäng med älggräs i delområde 22. Foto: Tore Mattsson.

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 24 - Barrblandskog på södra delen av Vrångsholmen

Består av en torr-frisk barrblandskog med smärre hällmarkspartier. Tall dominerar på torrare
partier, gran på fuktigare. En gammal igenväxt körväg löper i svackan i öst-västlig riktning. Efter
avverkning har en tät uppväxande slyblandskog etablerats på de fuktigare partierna. I fältskiktet
noterades enbart trivialare skogsarter.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDE 25 - Skogsbryn och randskog

Vid N sidan av inägan består trädskiktet huvudsakligen av ek och ask (VU) med inslag av apel,
alm (VU), oxel och vårtbjörk. Flera av björkarna är mycket gamla och grova. Liksom inom
övriga området är många av askarna döda eller döende. På en alm noterades bandmossa och
stor gräsmossa. I fältskiktet växer bl a  lundgröe, jordreva, träjon, småborre, lundbräken, flen-
ört, rödklint, vitmåra, svinrot och backlök.

På den skuggigare sydsidan av inägan dominerar gran, tall, vårtbjörk, asp och sälg trädskiktet
och i fältskiktet växer enbart trivialare skogsarter.

Närmast söder om det trånga partiet av inägan vittnar vegetationen om en gammal tomtplats. Här
växer bl a spirea (ej artbestämd), hästkastanj, lönn, liguster och trolldruva (S). Några grova
aspar med påväxt av mossan hjälmfrullania finns också här. Ett par aspar ligger som vindfällen ut
över inägan.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDE 26 - Ädellövskogspartier runt ”Kråkslottet”

Området finns medtaget i inventeringen ”Ädellövskogar i Tanums kommun” (Länsstyrelsen i
Göteborgs och Bohus län 1997:11). Det har där klassificerats som 2 = Högt skyddsvärde.

Till detta område för vi tre avgränsade, närliggande skogspartier:

a) Skogen utmed infarten till ”Kråkslottet”

Här står bl a en mycket stor ask (VU) och en mycket stor almhögstubbe med fjällticka och
påväxt av bandmossa, guldlockmossa (S) och slanklav (S). I stubben finns också flera bohål.
Vidare växer här lönn och lind (S).

b) Randskogen mot inägan SV om ”Kråkslottet”

Här finns en väl utvecklad ädellövskog med alm (VU), sälg, lönn och lind (S). På marken finns
rikt med död ved och berget bakom och stenblock innehåller många skuggiga lodytor med riklig

DELOMRÅDEN
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mosspåväxt. På lodytorna noterades bl a råttsvansmossa, bandmossa, skuggstjärnmossa, tak-
mossa, kransmossa och parkgräsmossa.

c) Östra delen av den sydvända randskogen väster om ”Kråkslottet”

Förutom de arter som omnämnts i delområde 25, så förekommer här i träd- och buskskiktet
kalkgynnade arter som lönn, trubbhagtorn, getapel och berberis och som undervegetation bl a
trolldruva (S).

Förmodligen hade en mer omfattande inventering av kryptogamfloran inom dessa partier resulte-
rat i ännu fler signalarter.

Naturvärdesbedömning: Höga naturvärden med hänsyn till förekomsten av stor andel
grova och döda träd samt lodytor med rik påväxt av mossor, lavar och svampar. Flera
signalarter för skog med höga naturvärden växer inom området. Lämplig biotop för hack-
spettar och andra hålbyggande fåglar.

Fig 21. Inägan intill vattenrutschkanan vid delområde 25. Foto Tore Mattsson.

DELOMRÅDEN
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DELOMRÅDE 27 - Utmed gångstigen längs stranden i söder

Gångstigen löper på en gammal stenläggning intill vattnet. Vegetationen utmed gångstigen kan
karakteriseras som en delvis kalkpåverkad och igenväxande brynvegetation med inslag av arter
som brukar förekomma på torrare strandängar. Här noterades bl a slån, oxel, nyponros, gul-
måra, trift, tjärblomster, piggstarr, kärleksört, jord-, vit- och rödklöver, strandglim, gulsporre,
smultron, prästkrage, gråbo, gul fetknopp, bockrot, femfingerört och luddlosta.

I den östra delen är vegetationen mer kalkpåverkad med arter som getapel, berberis, rödkämpar,
kungsljus, rödkörvel, backlök, brudbröd, vitmåra, stor blåklocka och äkta johannesört.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig 23. Inhuggen trappa i granitberget -
delområde 27 Foto: Tore Mattsson.

Fig 22. Stranden vid delområde 27 Foto: Tore
Mattsson.
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DELOMRÅDE 28 - Randskogen kring berget nordväst om gårdsbyggnaderna

Trädskiktet domineras här av oädla lövträd som asp, rönn, vårtbjörk och sälg med inslag av ek
och tall. I buskskiktet finns en och vildkaprifol. Fältskiktet består av arter som stenbär, örnbrä-
ken, skogsfräken, kruståtel, vårfryle, liljekonvalj och lundgröe.

På den östra sidan närmast gårdsbyggnaderna är vegetationen frodigare och här tillkommer arter
som alm, ask och lönn.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDE 29 - Strandängen söder om gårdsbyggnaderna

Denna strandäng är helt igenväxt av framför allt bladvass.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

DELOMRÅDE 30 - Randskog och skogsbryn på östra sidan av inägan norr om
gårdsbyggnaderna

I södra delen av området finns en tämligen ung skog med ask, rönn, alm och vårtbjörk i träd-
skiktet. Mot åkermarken finns mycket täta slånbuskage. I fältskiktet återfinns bl.a. humlebloms-
ter, nejlikrot, liljekonvalj, bergsslok, lundstarr, jordreva, träjon, hult- och majbräken. Skogen har
delvis betats.

Fig 24. Delområde 30  mot  norr. Foto: Tore Matsson
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Ett grävlingsgryt noterades vid 6525814/1235728.

Vid 6525943/1235678 växer en mycket grov ek (>1m i diameter) med påväxt av cypressfläta.
Norr om eken övergår lövskogen i talldominerad skog. Här är vegetationen mer kalkpåverkad
och innehåller arter som skogsklöver, åkervädd, stenbär ,bergsslok och hagfibblor. Vid 6526043/
1235560 växer ett buskage med skageracksbjörnbär (VU).

Längst mot norr övergår tallskogen i ett hygge vid delområde 35.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden i delområdet som helhet. Dock har området
där den grova eken och skageracksbjörnbäret växer naturvärden.

Fig 25. Den grova eken i delområde 30. Foto Olle Molander.

Fig 26. Skageracksbjörnbär.
Foto: Tore Mattsson.
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DELOMRÅDE 31 - Hällmarkstallskog vid områdesgräns norr om gårdsbyggnaderna

Vegetationen är likartad som i delområde 10. Från 6526078/1235687 och söderut till 6526043/
1235733 finns rester av ett klapperstenfält. Stenar härifrån har förmodligen använts till att an-
lägga den intilliggande gärdsgården. Områdets höjdparti  är svårtillgängligt med täta snår av
enbuskar och barrträd.

Naturvärdesbedömning: Naturvärden. Förekomsten av äldre tallar, död ved med insek-
ter och hackspetthabitat samt orördheten och landskapsbilden motiverar klassningen.
Förutom detta delområde och delområde 10 har vegetationen uppe på bergen inom om-
rådet inte inventerats, men förmodligen förtjänar även övriga bergsplatåer inom områ-
det samma naturvärdesklassning.

DELOMRÅDE 32 - Öppet område runt före detta damm

De öppna fälten inom området har inte inventerats. Dock kan konstateras att de befinner sig i
kraftig igenväxning med ohävdsarter. Vid området runt den f.d. dammen noterades bl.a. följande
arter: tuvtåtel, ängskavle, skräppor, veketåg, åkertistel, grusstarr, vass, älggräs och hundäxing
liksom bindvide och småplantor av björk och sälg.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig  27. Rester av klapperstenfält i delområde 31. Foto: Tore Mattsson.
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DELOMRÅDE 33 - Bergshöjd

I nedre delen av branten mot väster  förekommer löv med  ask, rönn, alm och björk. I berget
finns också en grottlikande bildning  (fig 28) med uppstaplade stenar. Höjdplatån utgörs däremot
av tallmarkhällskog med dominans av ljung samt inslag av kråkbär.

Naturvärdesbedömning:
Lägre naturvärde.

DELOMRÅDE 34 - Bergshöjder i öster

Bergsplatån domineras av tallskog, varav flera är högväxta (fig 29).I brantens övergång mot
våtmarken i väster förekommer blandskog med i huvudsak björk samt inslag av gran. Marskikt
av ljung och blåbärsris.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärde.

Fig 28. Grotta i västra branten i
delområde 33. Foto: Lars-Harry
Jenneborg.

Fig 29. Skogsbrynet i delområde 34  mot våtmarken i väster. Foto: Lars-Harry Jenneborg.
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DELOMRÅDE 35 - Hyggesbrant

Västra delen av bergsplatån, som omfattas av delområde 31,består av  en stenig, brant sluttning
som har kalhuggits för några år sedan. Den nu etablerade markvegetationen består främst av
kruståtel, vitmåra och gulmåra. Sly av björk har just börjat växa upp.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig 30. Hyggesbranten till delområde 35. Foto: Lars-Harry Jenneborg.

Fig 31. Vitmåra bland hyggets steniga brant. Foto: Lars-Harry Jenneborg.
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DELOMRÅDE 36 - Ängsmark i norr

Skogsbrynet mot berget i väste utgörs av lövdominerad blandskog. Främst förekommer björk
med inslag av ek, rönn och sälg. Ängsmarken var vid undersökningstillfället i praktfull blomning
med luddvicker i dess centrala del (fig 32 samt gulmarkerad yta i delområde 36 fig 3b). Ludd-
vicker anges som sällsynt på lätt näringsrik jord och är till skillnad från den vanliga kråkvickern
1-2 årig. Övrig ängsvegetation består av gulvial, ängskavle och timotej. I lägre och fuktigare
partier dominerar skogsfräken tillsammans med veketåg.

Fig 32. Ängsmarken med skogsbryn i delområde 36. Foto: Lars-Harry Jenneborg.

Fig 33. Luddvicker i delområde 36. Foto: Lars-Harry Jenneborg.
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Naturvärdesbedömning: Delvis naturvärde baserat på ängsvegetation med förekomst av
luddvicker.

DELOMRÅDE 37 Sänka mellan berg

Svacka med blandskog mellan de båda bergsplatåerna med hällmarkstallskog i norr och i söder.
Här växer framför allt mot den västra sluttningen getrams, skogskovall, backsmultron, vitsippa,
lundgröe, kantarell. Enbuskage samt föryngringar av rönn är vanligt förekommande.

Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.

Fig 34. Blandskogen i delområde 37. Foto: Lars-Harry Jenneborg
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3.2  FAUNA

3.2.1  INSEKTER

Längs skogsbrynen och på de öppna delarna av området observerades kamgräsfjäril, luktgräs-
fjäril, nässelfjäril, puktörneblåvinge, kålfjäril, citronfjäril och ängssmygare.

3.2.2 FÅGLAR

Följande arter noterades under inventeringen:

Kanadagås och/eller grågås – betesspår på strandängarna
Duvhök - hade nyligen plockat en ringduva i delområde 3
Ormvråk - ett par i delområde 34
Gråtrut - vid Rövekilen och i söder
Fisktärna - vid Rövekilen och i söder
Ringduva
Större hackspett - ansvarig för observerade hackspettsmedjor
Ladusvala - vid Vrångholmens gård
Hussvala - vid Vrångholmens gård
Trädpiplärka
Sädesärla
Gärdsmyg
Rödhake
Rödstjärt
Koltrast
Taltrast
Svarthätta  -  karaktärsfågel som hördes överallt i området
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Kråka
Korp  -  med ungfåglar
Bofink
Grönfink
Grönsiska
Rörsångare - sjungande i vassområdet intill spången i söder
Flertalet av de listade arterna torde häcka i området.

Om inventeringen gjorts tidigare på säsongen  hade med stor sannolikhet flera arter observerats
- särskilt sångare. Att döma av mängden död ved så borde ett betydande antal hackspettar hålla
till i området.

FAUNA
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4 SLUTSATSER

Inom det undersökta området har tre delområden som tillhör naturvärdesklass II, höga natur-
värden, identifierats. Dessa är:

1. Delområde 1: Skogsbryn med ädellövskog och skalpåverkad flora
2. Delområde 21: Ädellövskog/barrblandskog på skalhaltig mark runt sydsidan av berget vid

Kroken
3. Delområde 26: Ädellövskogspartier runt ”Kråkslottet” väster om gårdsbyggnaderna

Sju delområden som tillhör klass III, naturvärden har identifierats. Dessa är:

1. Delområde 5: Havsstrandäng vid Rövekilen
2. Del av delområde 7: Skogsbryn söder om diket mot Rövekilen
3. Delområde 10: Hällmarkstallskog på berget sydväst om  leklandet
4. Del av delområde 11: Blandskog  väster om inägorna  och sydost om Gissleröd
5. Del av delområde 18: Lövdominerad blandskog mellan Gissleröd och Backarna
6. Del av delområde 30: Randskog och skogsbryn på östra sidan av inägan norr om

gårdsbyggnaderna
7. Delområde 31: Hällmarkstallskog vid områdesgräns  norr om gårdsbyggnaderna
8. Ängsvegetationen med luddvicker i delområde 36.

Övriga delar av området bedöms tillhöra naturvärdesklass IV, lägre naturvärden.

Stenungsund 2012-07-06

HydroGIS AB

Lars-Harry Jenneborg
biolog

SLUTSATSER

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL
Sweden

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.com

SÄTE
STENUNGSUND



35

7 KÄLLOR

1 ”Ädellövskogar i Tanums kommun” (Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1997:11)

2 Mattsson T. och O. Molander 2010: Naturinventering kring Vrångsholmen, utförd i juli
2010.

3 Jenneborg L-H 2010: Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden år 2009 (Moment 7).
Bohuskustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport 589.

4 — 2010: Utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda vikar utmed Bohus-
kusten år 2009 (Moment 9). Bohuskustens vattenvårdsförbund. HydroGIS AB rapport
590.

KÄLLOR



Il
lu

st
ra

ti
on

 a
v 

pr
el

im
in

är
t 

fö
rs

la
g 

ti
ll

 u
tf

or
m

ni
ng

 a
v 

de
ta

lj
pl

an
en

.
B

IL
A

G
A

 1



F
ly

gf
ot

o 
öv

er
 o

m
rå

de
ts

 c
en

tr
al

a 
de

l m
ot

 s
öd

er
.  

F
ot

o:
 L

ar
s-

H
ar

ry
 J

en
ne

bo
rg

.
B

IL
A

G
A

 2



B
IL

A
G

A
 3

F
ly

gf
ot

o 
öv

er
 o

m
rå

de
ts

 v
äs

tr
a 

de
la

r. 
 F

ot
o:

 L
ar

s-
H

ar
ry

 J
en

ne
bo

rg
.



B
IL

A
G

A
 4

F
ly

gf
ot

o 
öv

er
 o

m
rå

de
ts

 c
en

tr
al

a 
de

la
r 

m
ed

 le
kl

an
de

t. 
  F

ot
o:

 L
ar

s-
H

ar
ry

 J
en

ne
bo

rg
.



B
IL

A
G

A
 5

F
ly

gf
ot

o 
öv

er
 o

m
rå

de
ts

 s
öd

ra
 d

el
ar

 m
ed

 T
an

na
m

sk
il

en
.  

F
ot

o:
 L

ar
s-

H
ar

ry
 J

en
ne

bo
rg

.



B
IL

A
G

A
 6

F
ly

gf
ot

o 
öv

er
 b

ef
in

tl
ig

 b
ry

gg
an

lä
gg

ni
ng

  
vi

d 
ho

lm
en

 i
  

Ta
nn

am
sk

il
en

. F
ot

o:
 L

ar
s-

H
ar

ry
 J

en
ne

bo
rg

.



42

KULTURLÄMNINGAR

BILAGA 7 (1)



43

KULTURLÄMNINGAR

BILAGA 7 (2)



44

KULTURLÄMNINGAR

BILAGA 7 (3)



45
BILAGA 7 (4)

KULTURLÄMNINGAR


