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Inledning 
 

Bakgrund 

Orust kommun har i sitt Naturvårdsprogram från 2006 pekat ut ett antal ansvarsnaturtyper och 

ansvarsarter. 

Ansvarsnaturtyperna är valda för att de är typiska för trakten samtidigt som de är hotade genom att de 

trängs tillbaka av samhällsutvecklingen. 

De 28 ansvarsarterna är djur och växter som är viktiga att skydda därför att de visar på egenskaper i 

miljön som är viktiga för en mängd andra arter. För vissa av ansvarsarterna finns huvuddelen av det 

svenska beståndet på Orust och för andra är bestånden i kommunen yttersta gräns för artens 

utbredning. 

 

 

Syfte 

Syftet med projektet ”Inventering av ansvarsnatur och ansvarsarter i Orust kommun” har varit att få en 

utökad kunskap om artsammansättningen inom ett representativt urval av ansvarsnaturtyperna samt att 

få en utökad kunskap om ansvarsarternas förekomst och utbredning inom Orust kommun. Projektet 

syftar till att komplettera naturvårdsprogrammet och möjliggöra att man i tid kan lägga konkreta 

naturvårdssynpunkter vid exploatering där värdefull natur eller biologisk mångfald hotas. 

 

 

Metod  
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Under säsongerna 2006 och 2007 har data kring de fåglar som är ansvarsarter och de delområden som 

omfattats av inventeringen insamlats, dels via riktade fältstudier, dels via sammanställningar av 

observationer inrapporterade på Svalan. Svalan är en del av Artportalen, som är en oberoende 

samlingsplats för fynd av arter i Sverige. Rapportör blir den som så önskar och rapportören bestämmer 

själv vad som skall rapporteras. 

Fynden är fria att utnyttja för alla, allmänhet, forskare, organisationer och myndigheter även om 

skyddsvärda observationer förbehålls rapportören och ackrediterade personer inom respektive ideell 

förening samt ArtDatabanken. ArtDatabanken drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. Via webadressen 

http://artportalen.se/birds/default.asp tar man sig in på Svalan.  

 

Inventering av kärlväxterna har skett genom  

1. Fältarbete under säsongerna 2006 och 2007 

2. Utnyttjande av eget tidigare utfört inventeringsarbete och av databasen för landskapsfloraprojektet 

Bohusläns flora. I denna finns dels gamla uppgifter, dels resultat av aktuella inventeringar utförda 

sedan 1994. 

3. Genom samordning med ett annat projekt, där vi inventerat björnbärsfloran på öar utanför 

sydvästra Orust, har vi fått möjlighet att besöka betade öar och där samla in uppgifter om 

artsammansättningen på dessa. 

 

 

Resultat 

Resultatet av projektet är att vi har  

1. Fått en aktuell och utökad kunskap om artsammansättning och mängd av rastande sjö- och 

rovfåglar i Halse- och Kalvöfjorden samt Kollungeröd vatten. 

2. Fått en aktuell kunskap om förekomsten av häckande ansvarsfåglar (13 arter). 

3. Fått en aktuell kunskap om utbredningen av ansvarskärlväxter (11 arter). 

4. Fått en utökad kunskap om artsammansättningen av kärlväxter och förekomsten av 

ansvarskärlväxter på ett representativt urval lokaler bland ansvarsnaturtyperna. 

5. Lämnat delar av materialet för inläggning digitalt i kommunens plankartor. 

6. Använt visst material som underlag för Orust Naturguide. 

 

Thomas Liebig har svarat för arbetet med punkterna 1 och 2 och Tore Mattsson och Olle Molander för 

arbetet med punkterna 3 och 4. 

 

 

I denna rapport sammanställs resultatet av detta projekt. 

 

 

Orust i februari 2008 

 

Thomas Liebig 

Tore Mattsson 

Olle Molander  

 

 

 

 

© Artdatablad används i rapportdelen om ansvarsarter efter medgivande från Artdatabanken. 

 

    Foton från denna rapport får inte användas utan författarnas medgivande 
 
 

Inventering av ansvarsnaturtyper 

http://artportalen.se/birds/default.asp
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På följande sidor redovisas resultatet av vår inventering av ansvarsnaturtyper enligt Orust kommuns 

naturvårdsprogram. För varje naturtyp har ett urval gjorts bland en rad tänkbara objekt. Antalet 

varierar mellan 5 och 14. 

 

Objekten har inventerats i olika utsträckning. Vissa har besökts upprepade gånger under olika delar av 

vegetationsperioden, medan andra bara har besökts vid ett tillfälle. Av detta framgår att 

inventeringsresultatet inte ger en helt komplett bild. Många av objekten har också en ansenlig areal, 

varför den begränsade tiden inte varit tillräcklig för att hitta allt. 

Ett urval av kärlväxterna som bedömts intressanta har noterats och mängdförhållandena har i en del 

fall skattats enligt en 3-gradig skala. (Se nedan vid frekvens!)  

 

För artbestämningen har flororna som tas upp i litteraturförteckningen använts. Då det handlar om 

svårbestämda arter, såsom fibblor och maskrosor, har ofta beläggsexemplar tagits och bestämningen 

kontrollerats eller, i vissa fall utförts av särskild expertis. För närmare uppgifter kring sådana arter 

hänvisas till Föreningen Bohusläns Floras databas. Namnskicket följer Thomas Karlssons 

”Förteckning över svenska kärlväxter” (Se litteraturförteckningen.) 

 

Särskilt intresse har ägnats åt arter som är ansvarsarter eller är rödlistade. För dessa har vi vanligen 

räknat antalet plantor eller skattat deras yttäckning och noterat platsens koordinater (i Rikets Nät). 

Även växter som är klassade som indikatorarter eller signalarter har noterats mer eller mindre 

konsekvent. (Se mer om detta under kategorier nedan!) 

 

Arter som tillhör någon av ovanstående kategorier, eller är fridlysta, har i artlistorna försetts med 

färgfält. Objekt med ett stort antal färgade arter visar på ett högt eller mycket högt naturvärde. 

Resultaten här bör också kombineras med redovisningen av ansvarsarterna senare i denna rapport. En 

del objekt kan också ha stor biologisk mångfald och vara värdefulla utan att ha en mängd färgade arter. 

I en del fall kan de hysa arter som är sällsynta i kommunen eller i landskapet. 

Kartmaterialet som används är hämtat från Sveriges länskartor:   

Kartorna är inte försedda med skalor. Vid behov av sådana rekommenderar vi att ni refererar till någon 

annan orustkarta, eller gärna använder karttjänsten på www.gis.lst.se, där det också finns ett utmärkt 

verktyg för mätning av längd och area. 

 

Teckenförklaringar till artlistorna 

 

Frekvens har bedömts enligt följande kodning: 

1. mycket vanlig eller allmänt förekommande inom området 

2. vanlig och mindre vanlig 

3. tämligen sällsynt och sällsynt (ibland enstaka exemplar) 

 

Kategorier 

A ansvarsart enligt Orust kommuns naturvårdsprogram   

F fridlyst       

CR rödlistad kategori AKUT HOTAD (Critically endangered) 

EN rödlistad kategori STARKT HOTAD (Endangered)   

VU rödlistad kategori SÅRBAR (Vulnerable)     

NT rödlistad kategori MISSGYNNAD (Near threatened)   

I  indikatorart för naturliga fodermarker enligt Ängs- och hagmarksinventeringen på 

  Orust 1989 med vissa kompletteringar enligt Jordbruksverkets Rapport 2005:8 

S Signalart enligt Skogsstyrelsen , ”arter som signalerar miljöer med höga naturvärden” 

 

Havsstrandängar 
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Kommunen har inom sina gränser ett betydande antal större och mindre havsstrandängar. Störst 

utbredning har de i söder, utmed Stigfjorden. 

Glädjande nog betas fortfarande en stor del av dessa. 

 

Här redovisas ett urval av kommunens havsstrandängar, som inventerats under sensommaren 2006. Vi 

har i första hand inventerat de strandängar där vi förväntade oss att finna saltmålla. Vi redovisar även 

de strandängar, som vi inventerat, men där vi inte påträffat saltmålla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Borgbacken – Trätte 

2. Tjuve kile 

3. Svanvik 

4. Råssöflagen 

5. Råssö – Härholmen 

6. Rörholmen 

7. Ängholmen 

8. Båsevik 

9. Kile leror 

10. Änggårdsvik (Flatön) 

11. Råholmen 

12. Getrillebukten (Morlanda) 

13. Dalby 

14. Allmags kile 

 

 

 

 

1.  Borgbacken - Trätte 
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Denna strandäng ligger kring Varekilsåns mynning och sträcker sig mot Trätte. Den inventerades med 

förhoppning om att finna saltmålla. Den stod emellertid inte att finna i det markerade området. Senare 

påträffades ett litet bestånd med några få plantor 650m SSV om Varekilsåns mynning (vid A på 

kartan). Området är i väster betat av hästar och i öster av nötkreatur. En del indikatorarter påträffades 

men inga av ansvarsarten. 

 

 

Bevarandeåtgärder 

Fortsatt bete är angeläget. 

 

 

 

 
 

 

 

Artlista Borgbacken - Trätte    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis stolonifera krypven I 3 

Armeria maritima trift I 3 

Atriplex longipes ssp. longipes skaftmålla  2 

Barbarea stricta strandgyllen  2 

Blysmus rufus rödsäv I 1, 400m OSO om Varekilsåns mynning 

Cardamine pratensis ängsbräsma I 2 

Centaurium pulchellum dvärgarun I 2 

Cochlearia danica dansk skörbjuggsört  1, 400m OSO om Varekilsåns mynning 

Cochlearia officinalis skörbjuggsört  3 

Eleocharis uniglumis agnsäv I 3 

Glaux maritima strandkrypa  3 

Juncus gerardii salttåg I 3 

Myosurus minimus råttsvans  1, 350m ONO om Varekilsåns mynning 

Plantago maritima gulkämpar I 3 

Poa pratensis ssp. irrigata smågröe  3 

Potentilla anserina gåsört  3 

Puccinellia maritima revigt saltgräs I 3 

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört  3 

Salicornia europaea glasört  2 

Schoenoplectus maritimus havssäv  3 

Spergularia marina saltnarv I 3 

Spergularia media havsnarv I 3 

Triglochin maritima havssälting I 3 

Tripolium vulgare strandaster  3 
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2.  Tjuve kile 

 
Strandängen vid Tjuve kile 

 

Området utgörs av strandpartier längst in i Tjuve kile, söder om Varekil. Det är väl betat av nötkreatur. 

Område A och C ligger mycket lågt och är följaktligen blött, medan område C är torrare. Här växer 

också de mest intressanta arterna som stallört, fläckmaskros och stolt trampört. 

Saltmålla påträffades inte i området, men däremot bohusmarrisp i område C. 

 

Bevarandeåtgärder 

Med fortsatt kreatursbete av nuvarande omfattning kommer området att kunna behålla sin karaktär. 

 

 
 

Artlista - Tjuve kile    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Allium vineale sandlök   

Armeria maritima trift I   

Cardamine pratensis ängsbräsma I   

Carex disticha plattstarr   

Cochlearia officinalis skörbjuggsört   

Eleocharis uniglumis agnsäv I   

Euphorbia palustris kärrtörel   

Festuca ovina fårsvingel   

Festuca rubra rödsvingel   

Glaux maritima strandkrypa   

Juncus gerardii salttåg I   

Limonium humile bohusmarrisp F   
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Lotus corniculatus käringtand I   

Luzula campestris knippfryle I   

Myosotis ramosissima backförgätmigej   

Nardus stricta stagg I   

Ononis spinosa ssp. arvensis stallört I   

Plantago maritima gulkämpar I   

Polygonum aviculare ssp. excelsius stolt trampört EN   

Potentilla anserina gåsört   

Puccinellia maritima revigt saltgräs I   

Scleranthus perennis vitknavel   

Scleranthus annuus grönknavel   

Sonchus arvensis åkermolke   

Tanacetum vulgare renfana   

Taraxacum maculigerum fläckmaskros NT   

Teesdalia nudicauli sandkrassing   

Thalictrum flavum ängsruta   

Triglochin maritima havssälting I   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Svanvik 

 

En fint betad strandäng, belägen längst inne i Svanviks kile.  

Artsammansättningen innehåller ett antal indikatorarter, som tyder på att lokalen är välhävdad. Några 

särskilt anmärkningsvärda arter har vi dock ej påträffat på lokalen. 

 

Bevarandeåtgärder 

Denna strandäng är viktig då den ligger nära bostadsområdena i Svanvik och utgör ett fint blickfång ut 

mot Svanviks kile. För att denna miljö ej ska förändras är fortsatt bete nödvändigt. 
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Artlista - Svanvik    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis stolonifera krypven I   

Atriplex longipes ssp. longipes skaftmålla   

Glaux maritima strandkrypa   

Juncus gerardii salttåg          I   

Lotus corniculatus käringtand          I   

Phragmites australis vass   

Plantago maritima gulkämpar I   

Potentilla anserina gåsört   

Puccinellia maritima revigt saltgräs I   

Ruppia maritima hårnating   

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört   

Salicornia europaea glasört   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Spergularia marina saltnarv I   

Spergularia media havsnarv I   

Trifolium fragiferum smultronklöver I   

Triglochin maritima havssälting I   

Tripolium vulgare strandaster   

 

 

 

 

 

 

 

4. Rossöflagen 

 

På västsidan av vägen, strax söder om avfarten mot badplatsen på Råssön, utbreder sig i dalgången en 

flack och blöt strandäng. 

Den är välbetad och innehåller ett flertal indikatorarter, bl.a. saltmålla och bohusmarrisp. 

 

Bevarandeåtgärder 

Med fortsatt bete har denna strandäng goda förutsättningar att behålla sina kvaliteter. 
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Artlista - Råssöflagen    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis stolonifera krypven I   

Atriplex pedunculata saltmålla EN 250 ex 

Eleocharis uniglumis agnsäv I   

Glaux maritima strandkrypa   

Juncus gerardii salttåg I   

Limonium humile bohusmarrisp F Enstaka 

Lotus corniculatus käringtand          I   

Plantago maritima gulkämpar I   

Puccinellia maritima revigt saltgräs I   

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört   

Salicornia europaea glasört   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Spergularia marina saltnarv I   

Spergularia media havsnarv I   

Suaeda maritima saltört   

Triglochin maritima havssälting I   

Tripolium vulgare strandaster   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Råssön – Härholmen 

 

 
Saltmållemark vid sundet mellan Råssön och Härholmen. 

 

 

Området utgörs av strandängarna på norra Råssö och runt bukten mellan Råssö och Härholmen. Det är 

stort och består till stor del av flacka, fuktiga strandängar (område B och östra delen av område A). 

Västra delen av område A är mer varierat torrt – fuktigt. Område C och D är mindre 

strandängsfragment längre västerut. 

Hela området är välbetat av nötkreatur och hyser tillsammans med strandängen innanför Ängholmen 

förmodligen landets största samlade bestånd av saltmålla! Även smal käringtand förekommer i 

området. 
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Detta tillsammans med att området är en mycket viktig fågellokal för svanar, gäss och vadare som 

tofsvipa och enkelbeckasin gör denna strandäng till den kanske mest skyddsvärda inom kommunens 

gränser. 

 

På nordsidan av näset till Härholmen betas däremot strandängarna alltför intensivt av får. Vid 

inventeringstillfället i augusti 2006 var grässvålen nerbetad jämns med marken och inte ett spår av 

saltmålla kunde hittas i detta parti. 

 

Bevarandeåtgärder 

Ett fortsatt nötkreatursbete av nuvarande omfattning säkerställer att området bibehåller sina 

utomordentliga kvaliteter. Det är ytterst angeläget att fårbetet i de norra delarna ersätts med 

nötkreatursbete 

 
 

 

 

 
Artlista - Råssön    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis capillaris rödven   

Agrostis stolonifera krypven I  

Anagallis arvensis rödmire  C 

Armeria maritima trift I  

Atriplex longipes ssp. longipes skaftmålla   

Atriplex pedunculata saltmålla EN Ca 16000 ex; A, B, C, D 

Barbarea stricta strandgyllen   

Cardamine pratensis ängsbräsma I C 

Carex disticha plattstarr   

Carex ovalis harstarr I  

Carex spicata piggstarr   

Centaurium pulchellum dvärgarun I  

Cerastium semidecandrum vårarv   

Cochlearia officinalis skörbjuggsört   

Eleocharis palustris knappsäv   

Eleocharis uniglumis agnsäv I  

Festuca rubra rödsvingel   

Galium verum gulmåra           I  

Geranium molle mjuknäva   

Glaux maritima strandkrypa   

Hierochloë odorata myskgräs  C 

Holcus lanatus luddtåtel   

Iris pseudacorus svärdslilja   

Juncus gerardii salttåg I  

Lotus corniculatus käringtand I  
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Lotus tenuis smal käringtand NT A (västra delen) 

Luzula multiflora ssp. multiflora  ängsfryle I  

Nardus stricta stagg I  

Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia strandpilört   

Persicaria minor rosenpilört  C 

Plantago coronopus strandkämpar I C 

Plantago major ssp. winteri kustgroblad   

Plantago maritima gulkämpar I  

Poa pratensis ssp. irrigata smågröe   

Potentilla anserina gåsört   

Puccinellia maritima revigt saltgräs I  

Ranunculus sceleratus tiggarranunkel   

Ruppia maritima hårnating   

Sagina nodosa knutnarv I  

Sagina subulata sylnarv   

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört   

Salicornia europaea glasört   

Scleranthus annuus ssp. polycarpos tuvknavel   

Spergularia marina saltnarv I  

Spergularia media havsnarv I  

Suaeda maritima saltört   

Succisa pratensis ängsvädd I  

Taraxacum limbatum bårdmaskros I C 

Trifolium fragiferum smultronklöver I  

Triglochin maritima havssälting I  

Tripolium vulgare strandaster   

Viola tricolor styvmorsviol   

Zostera marina bandtång   

 

 

 

6.  Rörholmen 

 

Denna flacka strandäng ligger på näset till Rörholmen. Se område B på kartan för objekt 7. 

Den är mycket välbetad, så välbetad att det vid inventeringstillfället var svårt att avgöra vilka arter som 

växer där. Saltmålla var dock dominerande över stora partier. 

 

Bevarandeåtgärder 

Fortsatt bete av nuvarande omfattning. 

 
Artlista - Rörholmen    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis capillaris rödven   

Agrostis stolonifera krypven I  

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Armeria maritima trift I  

Atriplex glabriuscula broskmålla   

Atriplex longipes ssp. longipes skaftmålla   

Atriplex pedunculata saltmålla EN Ca 3500 ex 

Bromus hordeaceus luddlosta   

Caltha palustris kabbleka   

Cardamine pratensis ängsbräsma I  

Carex disticha plattstarr   

Carex ovalis harstarr I  

Cerastium diffusum västkustarv   

Eleocharis uniglumis agnsäv I  

Festuca rubra rödsvingel   

Glaux maritima strandkrypa   

Iris pseudacorus svärdslilja   
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Juncus gerardii salttåg I  

Lathyrus linifolius gökärt I  

Lotus corniculatus käringtand I  

Lychnis flos-cuculi gökblomster I  

Myosotis discolor brokförgätmigej   

Plantago maritima gulkämpar I  

Potentilla anserina gåsört   

Puccinellia maritima revigt saltgräs I  

Ranunculus sceleratus tiggarranunkel   

Rhinanthus minor ängsskallra I  

Ruppia cirrhosa skruvnating   

Ruppia maritima hårnating   

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört   

Saxifraga granulata mandelblomma I  

Spergularia marina saltnarv I  

Spergularia media havsnarv I  

Triglochin maritima havssälting I  

Tripolium vulgare strandaster   

Zostera marina bandtång   

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Ängholmen 

 
Utsikt över strandängen mellan Holm och Ängholmen. 

 

 

 

Området är den smala strandremsan på Holm-sidan av bukten norr om Ängholmen. Stranden höjer sig 

en del över vattnet, varför fuktighetsförhållandena är varierande från blött – friskt. 

Det betas av nötkreatur och har mycket stora kvaliteter, främst genom den extremt rika förekomsten av 

saltmålla (förmodligen det största individantal på någon lokal i landet), och den rika förekomsten av 

smal käringtand. Även den hos oss ovanliga östersjömaskrosen växer här. 

 

Bevarandeåtgärder 

Med fortsatt kreatursbete kommer lokalen att kunna behålla sina stora naturvärden. 
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Artlista - Ängholmen    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis capillaris rödven   

Agrostis stolonifera krypven I   

Armeria maritima trift I   

Atriplex pedunculata saltmålla EN 23000 ex (i norra delen) 

Carex disticha plattstarr   

Cochlearia officinalis skörbjuggsört   

Eleocharis uniglumis agnsäv I   

Festuca rubra rödsvingel   

Glaux maritima strandkrypa   

Juncus gerardii salttåg I   

Lotus corniculatus käringtand I   

Lotus tenuis smal käringtand NT Rikligt i en nivå ca 10 m från stranden 

Luzula campestris knippfryle I   

Montia fontana källört   

Phragmites australis vass   

Plantago maritima gulkämpar I   

Potentilla anserina gåsört   

Puccinellia maritima revigt saltgräs I   

Ranunculus sceleratus tiggarranunkel   

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört   

Salicornia europaea glasört   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Sonchus arvensis åkermolke   

Spergularia marina saltnarv I   

Spergularia media havsnarv I   

Suaeda maritima saltört   

Taraxacum balticum östersjömaskros I   

Triglochin maritima havssälting I   

Triglochin palustre kärrsälting I   

Tripolium vulgare strandaster   
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8.  Båsevik 

 

Längst inne i Kattevik, söder om Stocken, ligger denna strandäng, som länge varit ohävdad. 

Den domineras av älggräs, havssäv och högvuxna gräs. I de högre belägna, torrare partierna har 

ogenomträngliga buskage tagit över.  

 

Tack vare markens skalinnehåll finns här ändå kvar en del botaniska kvaliteter, vilket t.ex. 

förekomsten av tätört vittnar om. Denna kalkrika jordmån med varierande markförhållanden från 

fuktigt – torrt gör att området har potential att kunna utveckla höga biologiska värden. 

 

. 

Bevarandeåtgärder 
För att området ska återfå sina höga värden krävs i initialskedet kraftiga röjningsinsatser av buskar och 

annan högvuxen vegetation. Eventuellt bör ansamlad förna också avlägsnas. Därefter kan betesdjur 

släppas i området. I detta fall är får att föredra, eftersom det är nödvändigt att uppkomna stubbskott 

hålls nere. 

 

Området genomkorsas av promenadstigar och ligger nära Slätterna och Stocken med sin stora 

campingplats. Om det utvecklas till ett välskött område med fina kvaliteter både vad gäller flora och 

fågelliv skulle det kunna utöva stor attraktionskraft för boende och besökare i närområdet. 

 

 
 

 
Artlista - Båsevik    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis capillaris rödven   

Agrostis stolonifera krypven I  

Angelica archangelica ssp. litoralis strandkvanne   

Anthyllis vulneraria getväppling   

Armeria maritima trift I  

Atriplex littoralis strandmålla   

Blysmus rufus rödsäv I  

Briza media darrgräs I  

Cardamine pratensis ängsbräsma I  

Carex dioica nålstarr   

Carex disticha plattstarr   
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Carex flacca slankstarr   

Carex otrubae blankstarr   

Carex ovalis harstarr I  

Cochlearia officinalis skörbjuggsört   

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  Jungfru Marie nycklar I, F  

Dianthus deltoides backnejlika I  

Eleocharis uniglumis agnsäv I  

Eriophorum angustifolium ängsull   

Euphorbia palustris kärrtörel   

Festuca rubra rödsvingel   

Galium verum gulmåra          I  

Glaux maritima strandkrypa   

Holcus lanatus luddtåtel   

Iris pseudacorus svärdslilja   

Juncus gerardii salttåg I  

Leucanthemum vulgare prästkrage I  

Lotus corniculatus käringtand I  

Medicago lupulina humlelusern   

Ononis spinosa ssp. arvensis stallört I  

Pedicularis palustris kärrspira   

Pinguicula vulgaris tätört I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Plantago media rödkämpar I  

Polygala vulgaris jungfrulin I  

Potentilla anserina gåsört   

Primula veris gullviva I, (F)  

Puccinellia maritima revigt saltgräs I  

Sagina subulata sylnarv   

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört   

Salix cinerea gråvide   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv   

Scleranthus perennis vitknavel   

Suaeda maritima saltört   

Succisa pratensis ängsvädd           I  

Taraxacum rubicundum rubinmaskros I  

Trifolium campestre jordklöver   

Triglochin maritima havssälting I  

Triglochin palustre kärrsälting I  

Tripolium vulgare strandaster   

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   

Viola tricolor styvmorsviol   
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9.  Kile leror 

 
Strandängen vid Kile leror 

 

Utmed bukten vid Kile leror på Flatön utbreder sig en vidsträckt, flack strandäng. 

Dess norra del betas av nötkreatur, medan den södra numera är obetad. 

Den betade delen uppvisar tack vare den flacka topografin en väl utvecklad zonering av 

havsstrandväxter med bl.a. en mycket stor förekomst av saltmålla i de lägre partierna. I den obetade 

delen är antalet saltmållor väsentligt lägre. 

I det grunda vattnet utanför växer bl.a. alla tre svenska bandtångsarter: bandtång, smal bandtång och 

dvärgbandtång. 

 

Bevarandeåtgärder 
Det nuvarande nötkreatursbetet måste fortsätta på den betade delen. Om detta bete utsträcks söderut 

över hela området kan här skapas en vidsträckt, välhävdad strandäng och betesmosaiklandskap med 

förutsättningar att innehålla mycket stora biologiska och landskapsmässiga kvaliteter. 
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Artlista - Kile leror    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Atriplex littoralis strandmålla   

Atriplex longipes ssp. longipes skaftmålla   

Atriplex pedunculata saltmålla EN Ca 400 ex i den obetade; 4500 ex i den 

   betade delen 

Euphorbia palustris kärrtörel   

Glaux maritima strandkrypa   

Juncus gerardii salttåg I  

Limonium humile bohusmarrisp F  

Lotus corniculatus käringtand I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Puccinellia maritima revigt saltgräs I  

Ruppia maritima hårnating   

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Sonchus arvensis åkermolke   

Spergularia marina saltnarv I  

Spergularia media havsnarv I  

Suaeda maritima saltört   

Trifolium fragiferum smultronklöver I  

Tripolium vulgare strandaster   

Zostera angustifolia smal bandtång        VU  

Zostera noltii dvärgbandtång        VU  

 

 

 

 

10.  Änggårdsvik 

 
Obetad strandäng vd Änggårdsvik 

 

Området utgörs av den flacka strandängen vid näset mellan Flatön och Råholmen. Se karta objekt 11.  

Här har tidigare betat nötkreatur, men sedan några år är området i ohävd och börjar växa igen med 

högvuxna örter som havssäv och älggräs. 

 Trots det innehåller denna strandäng fortfarande ett flertal indikatorarter och visar upp vackra exempel 

på zonering. Saltmållan är numera sparsamt förekommande i området. 

 

Bevarandeåtgärder 

Det är ytterst angeläget att kreatursbetet återupptas i detta område, som i Länsstyrelsens Ängs- och 

hagmarksinventering 1989 placerades i högsta värdeklass. 
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Artlista - Änggårdsvik 

   

Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis canina brunven   

Agrostis capillaris rödven   

Alnus glutinosa klibbal   

Anagallis arvensis rödmire   

Anagallis minima knutört VU  

Armeria maritima trift I  

Atriplex pedunculata saltmålla EN Ca 150 ex 

Barbarea stricta strandgyllen   

Briza media darrgräs I  

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I  

Cardamine pratensis ängsbräsma I  

Carex hostiana ängsstarr I  

Carex ovalis harstarr I  

Carex panicea hirsstarr I  

Carex vacillans saltstarr NT  

Centaurium littorale kustarun I, F  

Centaurium pulchellum dvärgarun I  

Cochlearia officinalis skörbjuggsört   

Cynosurus cristatus kamäxing   

Eleocharis uniglumis agnsäv I  

Festuca rubra rödsvingel   

Galium verum gulmåra I  

Glaux maritima strandkrypa   

Iris pseudacorus svärdslilja   

Juncus gerardii salttåg I  

Lotus corniculatus käringtand I  

Odontites litoralis ssp. litoralis strandrödtoppa I  

Pimpinella saxifraga bockrot I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Potentilla anserina gåsört   

Puccinellia maritima revigt saltgräs I  

Radiola linoides dvärglin VU  

Rhinanthus minor ängsskallra I  

Rorippa palustris sumpfräne   

Ruppia cirrhosa skruvnating   

Ruppia maritima hårnating   

Sagina nodosa knutnarv I  

Sagina subulata sylnarv   

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört   

Salicornia europaea glasört   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv   

Senecio jacobaea ssp. jacobaea stånds   

Sonchus arvensis åkermolke   

Spergularia marina saltnarv I  

Spergularia media havsnarv I  

Suaeda maritima saltört   

Succisa pratensis ängsvädd           I  

Taraxacum nordstedtii Nordstedts maskros  

Triglochin maritima havssälting I  

Triglochin palustre kärrsälting I  

Tripolium vulgare strandaster   

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   

Viola canina ssp. canina ängsviol I  

Zostera marina bandtång   

 

 



22 

 

11.  Råholmen 

 
Strandängen vid Råholmen. I bakgrunden syns Högholmen. 

 

Denna strandäng ligger på nordöstra delen av Råholmen och på näset mellan Råholmen och 

Högholmen. I den senare delen är strandängen relativt torr då näset utgörs av grövre sediment. 

 

Strandängen betades tidigare, men är sedan några år tillbaka ohävdad. I den övre delen har det skett en 

begynnande igenväxning av fr.a. klibbal och högvuxna örter som havssäv. Tack vare gäss hålls dock 

den nedre delen fortfarande öppen och här finns fortfarande en hel del saltmålla, även om denna art 

gått tillbaka sedan betet upphörde. Även en hel del bohusmarrisp växer i denna del liksom fina bestånd 

av strandrödtoppa. 

 

Bevarandeåtgärder 

Det är angeläget att kreatursbetet återupptas på denna fina strandäng för att säkerställa att saltmållan 

ska kunna finnas kvar. 

 

 
 

 

 

 
Artlista - Råholmen    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis capillaris rödven   

Agrostis stolonifera krypven I  

Alnus glutinosa klibbal   

Anagallis arvensis rödmire   

Armeria maritima trift I  
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Atriplex longipes ssp. longipes skaftmålla   

Atriplex pedunculata saltmålla EN 2500 ex  

Carex viridula var. viridula  ärtstarr I  

Centaurium littorale kustarun I, F  

Danthonia decumbens knägräs I  

Eleocharis uniglumis agnsäv I  

Festuca rubra rödsvingel   

Galium verum gulmåra          I  

Juncus gerardii salttåg I  

Ligusticum scothicum strandloka   

Limonium humile bohusmarrisp F  

Lotus corniculatus käringtand I  

Odontites litoralis ssp. litoralis strandrödtoppa I Mycket rikligt 

Plantago maritima gulkämpar I  

Potentilla anserina gåsört   

Ruppia maritima hårnating   

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört   

Salicornia europaea glasört   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Sonchus arvensis åkermolke   

Spergularia marina saltnarv I  

Spergularia media havsnarv I  

Tripolium vulgare strandaster   

 

 

 

 

12.  Getrillebukten 

 
Den flacka strandängen vid Getrillebukten 

 

 

Detta är en ganska stor strandäng, som är belägen på ömse sidor om Morlandaåns utlopp i Getrille-

bukten. På strandängen finns också en grävd damm. Den är en viktig rastplats för inte minst gäss och 

svanar som betar på strandängen, fälten intill och i det grunda vattnet i viken. 

 

Strandängen har betats kontinuerligt under lång tid, tidigare av nötkreatur, men under de senaste åren 

av får. Detta kan möjligen utgöra ett hot mot förekomsten av saltmålla; vid inventeringstillfället 2006 

var arten tämligen sparsamt förekommande på lokalen. Tidigare år har där funnits betydligt mer 

saltmålla. 
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Bevarandeåtgärder 

Det är önskvärt att lokalen återigen betas av nötkreatur istället för får. Är detta inte möjligt att 

genomföra, bör man se till att betestrycket av fåren inte blir för hårt. 

 

 

 
 

 
Artlista - Getrillebukten    
Vet.skapl..namn Sv namn Kategori Förekomst 

Atriplex pedunculata saltmålla EN 1. 110 ex Ö om ån, 60 ex V om ån 

Eleocharis palustris knappsäv  1 

Eleocharis uniglumis agnsäv I 2 

Festuca rubra rödsvingel  3 

Glaux maritima strandkrypa  3 

Juncus gerardii salttåg I 3 

Lotus corniculatus käringtand          I 1 

Plantago maritima gulkämpar I 2 

Potentilla anserina gåsört  1 

Puccinellia maritima revigt saltgräs I 3 

Ruppia maritima hårnating  1 

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört  3 

Salicornia europaea glasört  1 

Spergularia marina saltnarv I 1 

Spergularia media havsnarv I 1 

Tripolium vulgare strandaster  1 
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13.  Dalby 

 
Vy mot strandängen vid Dalby sedd från Staberget 

 

Området utgör en mindre strandängsremsa vid Stabergsbukten söder om badplatsen vid Småholmarna. 

Den västra delen av strandängen har bra beteshävd. Den yttersta zonen betas ganska intensivt av 

kanadagäss, vilket verkar vara gynnsamt för ansvarsarten saltmålla. Längre österut har betet upphört 

till följd av att badgäster inte respekterar lagen om kopplingstvång för hundar, så att det blivit ogörligt 

att ha betesdjur i närheten av den livligt gångtrafikerade vägen till badplatsen.  

Öster om vägen till badplatsen finns ett litet strandängsfragment, som nu inte hävdas, men som ännu 

hyser trevliga indikatorarter. 

 

Bevarandeåtgärder 

Fortsatt bete i den västra delen är angeläget för saltmållan. Återupptaget bete längre österut vore 

önskvärt för en artrik strandflora. 

 

 

 
 
Artlista - Dalby    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Armeria maritima trift I  

Atriplex pedunculata saltmålla EN 1, område A på kartan 

Blysmus rufus rödsäv I 1, nära öster om vägen till badplatsen 

Carex paleacea strandstarr NT 1, nära öster om vägen till badplatsen 

Carex panicea hirsstarr I 1, nära öster om vägen till badplatsen 

Carex vacillans saltstarr NT 1, nära öster om vägen till badplatsen 

Eleocharis uniglumis agnsäv I 2 

Glaux maritima strandkrypa  3 

Juncus gerardii salttåg I 3 

Limonium humile bohusmarrisp F 1, vid B rikligt, vid C enstaka plantor 
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Lotus corniculatus käringtand I 2 

Odontites litoralis ssp. litoralis strandrödtoppa I 1, nära öster om vägen till badplatsen 

Potentilla anserina gåsört  3 

Puccinellia maritima revigt saltgräs I 3 

Ruppia maritima hårnating  3 

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört  3 

Spergularia marina saltnarv I 3 

Spergularia media havsnarv I 3 

Triglochin maritima havssälting I 3 

Triglochin palustre kärrsälting I 3 

Tripolium vulgare strandaster  3 

 

 

 

14.  Allmags kile 

 
Den fågelrika strandängen vid Allmags kile 

 

Området är en relativt stor strandäng kring den grunda havsviken Allmags kile. Området har stora 

såväl botaniska som ornitologiska värden. 

Den del av Allmags kile som vetter åt väst och sydväst är välhävdad med intensivt bete av nötkreatur. 

På artlistan hittar man också en rad indikatorarter för välhävdade naturbetesmarker. 

 

Bevarandeåtgärder 

Det är viktigt att betet bibehålls, inte minst med tanke på den fina förekomsten av ansvarsarten 

saltmålla. Det är också den enda lokalen för arten på östra Orust.  
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Artlista - Allmags kile    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis stolonifera krypven I 3 

Atriplex glabriuscula broskmålla  1 

Atriplex pedunculata saltmålla A, EN 1, område A och C på kartan 

Cardamine pratensis ängsbräsma I 1 

Carex disticha plattstarr  2 

Carex vacillans saltstarr NT 1, vid stranden i S 

Centaurium pulchellum dvärgarun I 1, innanför mellersta delen av kilen 

Cirsium palustre kärrtistel  2 

Eleocharis uniglumis agnsäv I 3 

Festuca rubra rödsvingel  3 

Galium palustre vattenmåra  1 

Glaux maritima strandkrypa  3 

Glyceria declinata blågrönt mannagräs  1, i fuktstråk innanför stranden i S 

Juncus gerardii salttåg I 3 

Limonium humile bohusmarrisp A, F 1, enstaka planta vid B på kartan 

Lotus corniculatus käringtand I 2 

Lychnis flos-cuculi gökblomster I 2 

Lythrum salicaria fackelblomster  1 

Mentha arvensis åkermynta  1 

Plantago maritima gulkämpar I 3 

Poa pratensis ssp. irrigata smågröe  3 

Potentilla anserina gåsört  3 

Puccinellia maritima revigt saltgräs I 3 

Ranunculus sceleratus tiggarranunkel  1, vid bäcken från N 

Rhinanthus minor ängsskallra I 1 

Ruppia cirrhosa skruvnating  2 

Ruppia maritima hårnating  3 

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört  3 

Salicornia europaea glasört  2 

Salix cinerea gråvide  1 

Schoenoplectus maritimus havssäv  2 

Scrophularia nodosa flenört  1 

Solanum dulcamara besksöta  1, vid bäcken från N 

Sonchus arvensis åkermolke  1 

Spergularia marina saltnarv I 3 

Spergularia media havsnarv I 2 

Triglochin maritima havssälting I 3 

Triglochin palustre kärrsälting I 2 

Tripolium vulgare strandaster  3 
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Kustnära betesmosaiker 
 

Orust kommun är unik på så sätt att många öar inom kommunens gränser fortfarande är betade. 

Samma sak gäller en hel del kustnära marker på Orust-landet. 

Tack vare de betande djuren har vi i dessa områden ett öppet och mycket omväxlande och tilltalande 

landskap med bl.a. hällmarkshedar, fukthedar, ljunghedsfragment, småmyrar, torrängar och busksnår.  

Tidigare hade denna naturtyp en stor utbredning inom kustnära delar av kommunen, och de nuvarande 

betade mosaikmarkerna är arealmässigt en skugga av vad de en gång har varit. 

 

Bevarandeåtgärder: 

Många i dag ovanliga suboceaniska arter har sin hemvist i sådana marker och kommunen har ett stort 

ansvar att se till att den nuvarande betesdriften får möjlighet att fortsätta här. Även för det rörliga 

friluftslivet är det av stort värde att arealen av denna ansvarsnaturtyp bibehålls i nuvarande omfattning 

eller helst utvidgas. 

 

 

 
 

 

 

1. Brattholmen 
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1.  Brattholmen 

 
Utsikt mot Brattholmen från Trätte 

 

Brattholmen utgör ett högklassigt exempel på kustnära betesmosaik. Som framgår av nedanstående 

artlista är området mycket rikt på krävande arter och indikatorarter för naturbetesmarker. Basisk 

berggrund, mångfald av småbiotoper och hygglig hävd är förutsättningar för artrikedomen. På 

Brattholmen har vi hittat den enda kända lokalen på Orust för underviol liksom Bökmans maskros, som 

idag inte är känd från något annat ställe i Bohuslän. 

 

Bevarandeåtgärder 

Det är viktigt att hävden med bete och viss röjning bibehålls i framtiden för att gynna känsliga arter, 

som finns kvar på Brattholmen men som har minskat kraftigt eller försvunnit på andra håll. Bland 

sådana arter kan nämnas granspira, loppstarr, låsbräken och nattviol. 

 

 

Anmärkning 
I sammanhanget bör framhållas att intressant artrik flora också finns på ett par små områden i närheten 

nämligen: 

A: Musholmen, 300m väster om Brattholmen 

Tyvärr betas inte denna lilla holme längre. Ännu finns dock växter såsom nattviol kvar. Det vore 

önskvärt att betesdjur kommer dit igen för att hindra igenväxning. 

  

B: Uddspetsen 500m västnordväst om Brattholmen 

Här finns en liten välbetad och artrik betesmosaikbit. Bland växterna som finns här kan nämnas, 

darrgräs, dvärgarun, jungfrulin, slåtterfibbla, svinrot och vildlin. Den lilla rödlistade knutörten växer 

här också intill stranden. 
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Artlista - Brattholmen    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Actaea spicata trolldruva  1, vid bergfoten O - NO om toppen 

Agrimonia eupatoria småborre  1, nära lindarna 50m SV om toppen 

Ajuga pyramidalis blåsuga I 3 

Alchemilla filicaulis var. filicaulis späddaggkåpa I 2 

Alchemilla glabra glatt daggkåpa I 2 

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I 3 

Alchemilla micans glansdaggkåpa I 2 

Alchemilla monticola betesdaggkåpa I 2 

Alchemilla subcrenata ängsdaggkåpa I 1 

Allium oleraceum backlök  2, sluttningen mot V 

Allium vineale sandlök  3 

Antennaria dioica kattfot I 2 

Anthyllis vulneraria getväppling  2 

Arenaria serpyllifolia sandnarv  2 

Armeria maritima trift  3 

Asplenium septentrionale gaffelbräken  3 

Asplenium septentrionale x 
trichomanes 

gaffel x svartbräken 1, 50m SSV om toppen 

Asplenium trichomanes svartbräken  3 

Berberis vulgaris berberis  2 

Botrychium lunaria låsbräken I 1, i norra delen av V-sluttningen 

Briza media darrgräs I 3 

Calamagrostis epigejos bergrör  2 

Calluna vulgaris ljung  3 

Campanula persicifolia stor blåklocka I 3 

Campanula rotundifolia ssp. 
rotundifolia  

liten blåklocka I 3 

Cardamine pratensis ängsbräsma I 2 

Carex caryophyllea vårstarr  1, ? 

Carex demissa grönstarr  3 

Carex digitata vispstarr  2, vid bergfoten Ö om toppen 

Carex disticha plattstarr  1, längs stranden åt V 

Carex hostiana ängsstarr I 1, i fuktstråk nära SV-spetsen 

Carex ovalis harstarr I 3 

Carex panicea hirsstarr  3 

Carex pulicaris loppstarr I, VU 1, fyra lokaler (åt V, SV och åt Ö på ön) 

Carex viridula var. viridula  ärtstarr I 2 

Carlina vulgaris spåtistel I 1, nedanför sluttningen åt V 

Centaurea jacea rödklint I 3 

Centaurium pulchellum dvärgarun I 2, längs stranden åt V 

Cotoneaster divaricatus spärroxbär  2 

Cotoneaster niger svartoxbär  1, strax NNV om toppen 

Cotoneaster scandinavicus rött oxbär  1, 100m S om toppen 

Crataegus laevigata rundhagtorn  2 

Crataegus monogyna trubbhagtorn  2 

Cystopteris fragilis stenbräken  2 

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  Jungfru Marie 
nycklar 

I, F 2 

Danthonia decumbens knägräs I 3 

Eleocharis uniglumis agnsäv I 3 

Empetrum nigrum ssp. nigrum  kråkbär  3 

Festuca ovina fårsvingel  3 

Fragaria vesca smultron  3 

Fraxinus excelsior ask  2 

Galium verum gulmåra I 2 

Geranium columbinum duvnäva  2 

Geranium lucidum glansnäva  1, vid bergfoten 100m NNO om toppen 

Geranium sanguineum blodnäva I 3 

Glaux maritima strandkrypa  3 

Glyceria declinata blågrönt mannagräs  1, i liten fuktäng på norra delen 

Hedera helix murgröna F 1, i nedre delen av V-sluttningen 

Helictotrichon pratense ängshavre I 1, i sluttningen mot SV 

Helictotrichon pubescens luddhavre  2 

Hepatica nobilis blåsippa F 1, vid bergfoten O - NO om toppen 

Hieracium peleterianum mattfibbla  2 

Hieracium pilosella gråfibbla  3 

Hieracium sect. Hieracium skogsfibblor  3 

Hieracium sect. Oreadea  klippfibblor  2 

Hieracium sect. Vulgata hagfibblor  3 

Huperzia selago lopplummer  1, vid stranden 100m ONO om toppen 
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Hypericum perforatum äkta johannesört  3 

Hypochoeris maculata slåtterfibbla I 2 

Hypochoeris radicata rotfibbla I 3 

Juncus gerardii salttåg I 2 

Lathyrus linifolius gökärt I 2 

Leucanthemum vulgare prästkrage I 3 

Limonium humile bohusmarrisp A, F 1, på udden i SV 

Linum catharticum vildlin I 2 

Lonicera periclymenum vildkaprifol  2 

Lotus corniculatus käringtand I 3 

Luzula campestris knippfryle I 3 

Luzula multiflora ssp. multiflora  ängsfryle I 2 

Luzula multiflora ssp. multiflora  ängsfryle I 2 

Lychnis flos-cuculi gökblomster I 2 

Lychnis viscaria tjärblomster  2 

Mycelis muralis skogssallat  2 

Nardus stricta stagg I 3 

Origanum vulgare kungsmynta  3 

Pedicularis sylvatica granspira I, NT 1, finns enl. Ängs- och betesmarksinvent. 

Pimpinella saxifraga bockrot  3 

Plantago maritima gulkämpar I 3 

Platanthera bifolia nattviol I, F 1, nedanför sluttningen åt NV, V och SV 

Poa nemoralis lundgröe  2 

Polygala vulgaris jungfrulin I 3 

Puccinellia maritima revigt saltgräs I 2 

Ranunculus sceleratus tiggarranunkel  1, i fuktmark längst i N 

Rhamnus cathartica getapel  1, 50m SV om och 100m NNO om toppen 

Rosa canina stenros  2 

Rosa rubiginosa äppelros  1, nedanför sluttningen 100m NV om toppen 

Rosa subcanina mellanros  1, vid stranden 100m ONO om toppen 

Rubus caesius blåhallon  1, i sluttningen SV om toppen 

Rubus wahlbergii hasselbjörnbär  1, i sluttningen SV om toppen 

Sagina nodosa knutnarv I  

Sagina subulata sylnarv  2, på stranden i S-delen 

Salicornia dolichostachya ssp. 
strictissima 

styv glasört  1, längs stranden i N  

Saxifraga granulata mandelblomma I 3 

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv  1, i damm nära SV-hörnet 

Scleranthus perennis vitknavel  3 

Scorzonera humilis svinrot I 2 

Scrophularia nodosa flenört  2 

Sedum acre gul fetknopp  3 

Sedum album vit fetknopp  2 

Sedum annuum liten fetknopp  2 

Succisa pratensis ängsvädd I 3 

Tanacetum vulgare renfana  2 

Taraxacum boekmanii Bökmans maskros  1, i sluttningen mot SV 

Taraxacum maculigerum fläckmaskros NT 1, nedanför sluttningen i N - NV 

Taraxacum obliquum dvärgmaskros  1, nedanför sluttningen i N - NV 

Taraxacum rubicundum rubinmaskros I 1, nedanför sluttningen i N - NV 

Tilia cordata lind  1, 50m SV om toppen 

Trifolium fragiferum smultronklöver I 1, finns enl. Ängs- och betesmarksinvent. 

Triglochin maritima havssälting I 3 

Ulmus glabra alm  2 

Valeriana sambucifolia  flädervänderot  3 

Veronica officinalis ärenpris  3 

Viola mirabilis underviol  1, vid lindarna 50m SV om toppen 

Woodsia ilvensis hällebräken  2 
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2.  Kalvön 

 

 

 
Vy mot östra sidan av Kalvön 

 

 

Denna ö är stadd i kraftig igenväxning. Ett skärmskydd på den sydöstra delen tyder på att får funnits 

på ön för något år sedan, men vid inventeringstillfället i juni 2007 var ön obetad. 

Förmodligen var detta fårbete tillfälligt; ön tycks för övrigt ha varit obetad under senare år. 

 

På östra och södra delen av Kalvön finns igenväxta ängsmarker som med återupptaget bete skulle ha 

förutsättningar att få en fin blomsterprakt. 

 

Bevarandeåtgärder 

Ett återupptaget bete är nödvändigt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



33 

Artlista - Kalvön    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis stolonifera krypven I   

Allium vineale sandlök   

Armeria maritima trift I   

Blysmus rufus rödsäv I   

Briza media darrgräs I   

Callitriche palustris smålånke   

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I   

Carex panicea hirsstarr          I   

Carex vacillans saltstarr NT   

Carex viridula var. pulchella liten ärtstarr I   

Carex viridula var. viridula  ärtstarr I   

Cerastium semidecandrum vårarv   

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  
Jungfru Marie 
nycklar I, F   

Danthonia decumbens knägräs I   

Eleocharis uniglumis agnsäv I   

Galium boreale vitmåra   

Galium verum gulmåra          I   

Juncus gerardii salttåg I   

Ligusticum scothicum strandloka   

Lotus corniculatus käringtand          I   

Luzula campestris knippfryle          I   

Lychnis flos-cuculi gökblomster I   

Melampyrum pratense ängskovall          I   

Plantago coronopus strandkämpar I   

Plantago maritima gulkämpar I   

Platanthera chlorantha grönvit nattviol I, F   

Puccinellia maritima revigt saltgräs I   

Radiola linoides dvärglin VU   

Rosa canina stenros   

Rubus plicatus sötbjörnbär   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv   

Scleranthus perennis vitknavel   

Sedum acre gul fetknopp   

Spergularia marina saltnarv I   

Succisa pratensis ängsvädd          I   

Triglochin maritima havssälting I   

Triglochin palustre kärrsälting I   

Viola tricolor styvmorsviol   
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3.  Hjälm 

 

 

 
Fuktäng på södra delen av Hjälm 

 

 

Hjälm är en långsträckt, bergig ö i Stigfjorden. 

Liksom de andra öarna i närheten är den stadd i kraftig igenväxning p.g.a. långvarig ohävd. 

Ett återupptaget bete skulle kunna återskapa de biologiska kvaliteter som ön har haft. 

Närvaron av en del krävande arter i mindre områden på den södra delen tyder på detta. 

Speciellt bör nämnas den sydligaste delen (Rörholmen) med fin strandflora. 

Något nordost om Rörholmen ligger en fuktig igenväxande äng med bl.a. kärrspira och rikt med 

nattviol. Till denna äng rinner vattnet genom ett fuktstråk från de högläntare delarna av ön. Här växer 

en rad krävande arter som tyder på ett högt kalkinnehåll i marken. 

 

Bevarandeåtgärder  

Röjningsinsatser och ett återupptaget bete är nödvändigt om området ska återfå sin tidigare karaktär. 
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Artlista - Hjälm    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Allium vineale sandlök   

Anagallis arvensis rödmire   

Anagallis minima knutört VU  

Antennaria dioica kattfot I  

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Armeria maritima trift I  

Asplenium septentrionale gaffelbräken   

Asplenium trichomanes svartbräken   

Briza media darrgräs I  

Bromus hordeaceus luddlosta   

Campanula persicifolia stor blåklocka I  

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I  

Carex demissa grönstarr   

Carex ovalis harstarr I  

Carex panicea hirsstarr          I  

Carex pulicaris loppstarr I, VU  

Carex viridula var. pulchella liten ärtstarr I  

Carex viridula var. viridula  ärtstarr I  

Carlina vulgaris spåtistel I  

Centaurium pulchellum dvärgarun I  

Cerastium diffusum västkustarv   

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  Jungfru Marie nycklar I, F  

Euphorbia palustris kärrtörel   

Galium verum gulmåra          I  

Hieracium sect. Oreadea  klippfibblor   

Hydrocotyle vulgaris  spikblad   

Hypochoeris radicata rotfibbla I  

Limonium humile bohusmarrisp F  

Lonicera periclymenum vildkaprifol   

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle          I  

Lychnis viscaria tjärblomster   

Melampyrum pratense ängskovall          I  

Montia fontana källört   

Nardus stricta stagg I  

Pedicularis palustris kärrspira   

Plantago coronopus strandkämpar I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Platanthera bifolia nattviol I, F  

Potamogeton polygonifolius bäcknate   

Radiola linoides dvärglin VU  

Rosa canina stenros   

Rosa dumalis nyponros   

Sagina nodosa knutnarv I  

Salicornia europaea glasört   

Scleranthus perennis vitknavel   

Sedum acre gul fetknopp   

Sedum album vit fetknopp   

Succisa pratensis ängsvädd          I  

Taraxacum limbatum bårdmaskros I  

Trifolium medium skogsklöver I  

Triglochin palustre kärrsälting I  

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   

Viola canina ssp. canina ängsviol I  

Woodsia ilvensis hällebräken   

 

 

 



36 

4.  Hälsön 

 

Vid inventeringstillfället i juni 2007 betade får de kraftigt igenväxta ängarna vid den gamla tomten på 

Hälsön. Detta är mycket positivt; ön är kraftigt igenväxt. 

Dock finns förutsättning för att den ska kunna bli ett fint exempel på betesmosaikmark: Här finns en 

varierande markbeskaffenhet med strandängar, torrbackar och fukthedar, som med återinsatt hävd kan 

få en stor artrikedom, och de indikatorarter som ännu finns på ön kan få möjlighet att öka sina bestånd. 

 

Bevarandeåtgärder 

Fortsatt och intensifierat bete. 

Röjningsinsatser. 

 

 
 

Artlista - Hälsön    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis stolonifera krypven I   

Aira praecox vårtåtel   

Anagallis minima knutört VU   

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Atriplex littoralis strandmålla   

Blysmus rufus rödsäv I   

Briza media darrgräs I   

Carex arenaria sandstarr   

Carex demissa grönstarr   

Carex ovalis harstarr I   

Carex panicea hirsstarr          I   

Carex pulicaris loppstarr I, VU   

Carex viridula var. pulchella liten ärtstarr I   

Centaurium pulchellum dvärgarun I   

Cerastium glutinosum klibbarv   

Cynosurus cristatus kamäxing   

Dianthus deltoides backnejlika I   

Eleocharis uniglumis agnsäv I   

Galium verum gulmåra          I   

Geum rivale humleblomster   

Hieracium lactucella revfibbla I   

Hydrocotyle vulgaris  spikblad   

Juncus gerardii salttåg I   
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Lotus corniculatus käringtand I   

Luzula campestris knippfryle          I   

Luzula multiflora ssp. multiflora  ängsfryle I   

Lychnis flos-cuculi gökblomster I   

Melampyrum pratense ängskovall          I   

Montia fontana källört   

Myosotis ramosissima backförgätmigej   

Plantago coronopus strandkämpar I   

Platanthera bifolia nattviol I, F   

Radiola linoides dvärglin VU   

Rubus wahlbergii hasselbjörnbär   

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv   

Scleranthus perennis vitknavel   

Sedum acre gul fetknopp   

Succisa pratensis ängsvädd          I   

Triglochin palustre kärrsälting I   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Valön 

 
Betande får på nordvästra delen av Valön 

 

 

 

Ohävd under många år har gjort att naturreservatet Valön till stor del förlorat sin tidigare karaktär. 

Den nordligaste delen av ön betas dock av får och här har också en del landskapsvårdande röjning 

skett, varför en del indikatorarter och andra krävande arter växer här. 

Dock är betestrycket väl svagt för att hålla nere den mer högväxta vegetationen. 

 

Bevarandeåtgärder: 

Fortsatt och intensifierat bete är nödvändigt för att bibehålla landskapets öppna karaktär. Finns 

möjlighet till det bör fårbetet kompletteras med nötkreatursbete, då kornas klövtramp skapar bättre 

förutsättningar för frögroning. 

Liknande åtgärder bör sättas in även på övriga delen av ön. 

Förutom bete bör röjningsinsatser sättas in även på andra delar av ön för att få ett öppnare landskap. 
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Artlista - Valön    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Aira praecox vårtåtel   

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I  

Allium vineale sandlök   

Anagallis minima knutört VU  

Antennaria dioica kattfot I  

Armeria maritima trift I  

Asplenium septentrionale gaffelbräken   

Briza media darrgräs I  

Bromus hordeaceus luddlosta   

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I  

Carex disticha plattstarr   

Carex otrubae blankstarr   

Carex ovalis harstarr I  

Carex panicea hirsstarr           I  

Carex viridula var. viridula  ärtstarr I  

Centaurea jacea rödklint I  

Centaurium pulchellum dvärgarun I  

Cerastium semidecandrum vårarv   

Cochlearia danica dansk skörbjuggsört   

Cynosurus cristatus kamäxing   

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  Jungfru Marie nycklar I, F  

Danthonia decumbens knägräs I  

Dianthus deltoides backnejlika I  

Dryopteris dilatata lundbräken   

Eleocharis uniglumis agnsäv I  

Galium boreale vitmåra   

Galium verum gulmåra          I  

Hieracium sect. Oreadea  klippfibblor   

Hypericum perforatum äkta johannesört   

Hypochoeris radicata rotfibbla I  

Juncus gerardii salttåg I  

Leucanthemum vulgare prästkrage I  

Ligusticum scothicum strandloka   

Limonium humile bohusmarrisp F  

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle          I  

Luzula multiflora ssp. multiflora  ängsfryle I  

Lychnis flos-cuculi gökblomster I  

Lychnis viscaria tjärblomster   

Melampyrum pratense ängskovall          I  

Myosotis discolor brokförgätmigej   

Nardus stricta stagg I  
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Ononis spinosa ssp. arvensis stallört I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Platanthera bifolia nattviol I, F  

Polygala vulgaris jungfrulin I  

Puccinellia maritima revigt saltgräs I  

Radiola linoides dvärglin VU  

Rosa canina stenros   

Rosa dumalis nyponros   

Rosa villosa ssp. mollis hartsros   

Rubus plicatus sötbjörnbär   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Scleranthus perennis vitknavel   

Scorzonera humilis svinrot I  

Sedum acre gul fetknopp   

Spergula morisonii vårspärgel   

Spergularia marina saltnarv I  

Spergularia media havsnarv I  

Succisa pratensis ängsvädd          I  

Teesdalia nudicaulis sandkrassing   

Trifolium campestre jordklöver   

Trifolium medium skogsklöver I  

Triglochin maritima havssälting I  

Triglochin palustre kärrsälting I  

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   

Viola canina ssp. canina ängsviol I  

 

 

 

 

6.  Lyr - Äng 

 
Betesmosaiklandskap på södra Lyr 

 

Området ligger på sydvästligaste delen av Lyr. 

Landskapsbilden är mycket tilltalande med från bergen fina vyer över vidsträckta ljungmarker. 

Framförallt är fuktheds- och våtmarkspartierna i området intressanta med arter som vittnar om lång 

obruten hävd. Här finns t.ex. ljungögontröst, granspira, dvärglin (på ”inlandslokal”), lopp- och 

nålstarr. 

Partier som ligger utanför det område som fortfarande betas håller dock på att snabbt växa igen. 

 

Nämnas bör att i en åker som gränsar till området påträffades 2007 det idag mycket sällsynta ogräset 

åkermadd. 
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Bevarandeåtgärder   

Fortsatt nötkreatursbete är nödvändigt om inte området snabbt ska växa igen och förlora sina 

biologiska kvaliteter. 

Betet bör utvidgas till de angränsande områden som idag är ohävdade. Här måste även manuell 

buskröjning sättas in för att den tidigare landskapskaraktären ska komma tillbaka. 

 

 
 

 

 
Artlista - Lyr    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Aira praecox vårtåtel   

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I  

Allium vineale sandlök   

Angelica archangelica ssp. litoralis strandkvanne   

Armeria maritima trift I  

Asplenium septentrionale gaffelbräken   

Atriplex littoralis strandmålla   

Barbarea stricta strandgyllen   

Berula erecta bäckmärke   

Beta vulgaris ssp. maritima strandbeta   

Briza media darrgräs I  

Bromus hordeaceus luddlosta   

Carex demissa grönstarr   

Carex dioica nålstarr   

Carex hostiana ängsstarr I  

Carex ovalis harstarr I  

Carex panicea hirsstarr          I  

Carex pulicaris loppstarr I, VU  

Carex viridula var. viridula  ärtstarr I  

Carlina vulgaris spåtistel I  

Centaurea jacea rödklint I  

Cotoneaster scandinavicus rött oxbär   

Crambe maritima strandkål   

Crataegus monogyna trubbhagtorn   

Cynosurus cristatus kamäxing   

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  Jungfru Marie nycklar I, F  

Danthonia decumbens knägräs I  

Drosera intermedia småsileshår   

Dryopteris dilatata lundbräken   

Eleocharis uniglumis agnsäv I  
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Equisetum palustre kärrfräken   

Euphorbia palustris kärrtörel   

Euphrasia micrantha ljungögontröst I, VU  

Galium verum gulmåra          I  

Honckenya peploides saltarv   

Hydrocotyle vulgaris  spikblad   

Hypericum perforatum äkta johannesört   

Hypochoeris radicata rotfibbla I  

Leucanthemum vulgare prästkrage I  

Linum catharticum vildlin I  

Lonicera periclymenum vildkaprifol   

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle          I  

Luzula multiflora ssp. multiflora  ängsfryle I  

Lychnis flos-cuculi gökblomster I  

Medicago lupulina humlelusern   

Melampyrum pratense ängskovall          I  

Montia fontana källört   

Myosotis ramosissima backförgätmigej   

Nardus stricta stagg I  

Pedicularis sylvatica granspira I, NT  

Pinguicula vulgaris tätört I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Platanthera bifolia nattviol I, F  

Polygala vulgaris jungfrulin I  

Primula veris gullviva I, (F)  

Radiola linoides dvärglin VU  

Rhinanthus minor ängsskallra I  

Rosa canina stenros   

Rosa dumalis nyponros   

Rosa rugosa vresros   

Rosa villosa ssp. mollis hartsros   

Rubus infestus orustbjörnbär NT  

Rubus nessensis skogsbjörnbär   

Rubus plicatus sötbjörnbär   

Salicornia europaea glasört   

Salix cinerea gråvide   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Scleranthus perennis vitknavel   

Sedum acre gul fetknopp   

Sedum album vit fetknopp   

Selinum carvifolia krusfrö   

Senecio jacobaea ssp. jacobaea stånds   

Spergularia marina saltnarv I  

Suaeda maritima saltört   

Succisa pratensis ängsvädd          I  

Teesdalia nudicaulis sandkrassing   

Trifolium campestre jordklöver   

Trifolium dubium trådklöver   

Trifolium medium skogsklöver I  

Triglochin maritima havssälting I  

Triglochin palustre kärrsälting I  

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   

Viola canina ssp. canina ängsviol I  
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7.  Mollön 

 
Mollö äng 

 

Denna stora ö består av två delar: en nordlig (Mollön) och en sydlig (Sörön) som skiljs åt av en 

dalgång i öst-västlig riktning. 

Hela Mollön betas sedan lång tid av nötkreatur, och detta har satt sin prägel på vegetationen. 

Ön domineras av hällmarker, men bland dessa finns de flesta av de vid kusten förekommande 

vegetationstyperna insprängda. 

I dessa vegetationstyper, såsom strandängar, torrbackar, skalgrusbankar, fukthedar och myrar finns 

tack vare betet många värdefulla arter. 

 

Nämnas kan den stora myren mitt på Sörön med bl.a. hjortron och ett flertal mindre myrar och 

fukthedsfragment med bl.a. loppstarr och nålstarr.  

På sydvästra Sörön finns en liten skalgrusbank med bl.a. flera ovanliga maskrosor. Flera andra mindre 

skalgrusbankar med karakteristisk vegetation finns också på Mollön. 

På östra Sörön finns också välutvecklade strandängar med bl.a. strandkämpar. 

 

Ett par ovanliga växter med få lokaler i Bohuslän är grodtåg och grodmöja. Den förra finns vid 

bäckutflödet i östra delen av Mollö äng och den senare i en våtmark på östra Sörön. 

 

Ön hyser också många kulturhistoriska lämningar. 

 

Bevarandeåtgärder 

Fortsatt kreatursbete skapar förutsättningar för Mollöns unika naturmiljöer att fortleva. 

Möjligheten att avsätta Mollön som naturreservat bör utredas. 
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Artlista - Mollön    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis stolonifera krypven I  

Aira praecox vårtåtel   

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I  

Allium scorodoprasum skogslök   

Allium vineale sandlök   

Ammophila arenaria sandrör   

Anagallis arvensis rödmire   

Anagallis minima knutört VU  

Angelica archangelica ssp. litoralis strandkvanne   

Antennaria dioica kattfot I  

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Armeria maritima trift I  

Atriplex glabriuscula broskmålla   

Atriplex littoralis strandmålla   

Beta vulgaris ssp. maritima strandbeta   

Blechnum spicant kambräken   

Briza media darrgräs I  

Cakile maritima marviol   

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I  

Cardamine hirsuta bergbräsma   

Cardamine pratensis ängsbräsma I  

Cardamine pratensis ssp. paludosa kärrbräsma   

Carex arenaria sandstarr   

Carex caryophyllea vårstarr   

Carex demissa grönstarr   

Carex dioica nålstarr   

Carex distans glesstarr   

Carex ericetorum backstarr   

Carex flacca slankstarr   

Carex hostiana ängsstarr I  

Carex otrubae blankstarr   

Carex panicea hirsstarr          I  

Carex paniculata vippstarr   

Carex pulicaris loppstarr I, VU  

Carex viridula var. pulchella liten ärtstarr I  

Carex viridula var. viridula  ärtstarr I  

Carlina vulgaris spåtistel I  

Centaurea jacea rödklint I  

Centaurium pulchellum dvärgarun I  

Cerastium semidecandrum vårarv   

Crambe maritima strandkål   

Crataegus monogyna trubbhagtorn   

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  Jungfru Marie nycklar I, F  

Danthonia decumbens knägräs I  

Drosera intermedia småsileshår   

Dryopteris dilatata lundbräken   

Eleocharis quinqueflora tagelsäv   

Eleocharis uniglumis agnsäv I  

Erigeron acer gråbinka   

Euphorbia palustris kärrtörel   

Galium boreale vitmåra   

Galium verum gulmåra          I  

Geranium molle mjuknäva   

Hieracium sect. Oreadea  klippfibblor   

Honckenya peploides saltarv   

Humulus lupulus humle   

Hydrocotyle vulgaris  spikblad   

Hypochoeris radicata rotfibbla I  
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Juncus gerardii salttåg I  

Juncus ranarius grodtåg   

Leucanthemum vulgare prästkrage I  

Limonium humile bohusmarrisp F  

Limosella aquatica ävjebrodd NT  

Linum catharticum vildlin I  

Lonicera periclymenum vildkaprifol   

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle          I  

Luzula multiflora ssp. multiflora  ängsfryle I  

Lychnis flos-cuculi gökblomster I  

Medicago lupulina humlelusern   

Mentha aquatica  vattenmynta   

Mentha aquatica x arvensis kransmynta   

Montia fontana källört   

Myosotis ramosissima backförgätmigej   

Nardus stricta stagg I  

Persicaria minor rosenpilört   

Plantago coronopus strandkämpar I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Plantago media rödkämpar I  

Platanthera bifolia nattviol I, F  

Polygala vulgaris jungfrulin I  

Potamogeton polygonifolius bäcknate   

Potentilla argentea femfingerört   

Primula veris gullviva I, (F)  

Puccinellia maritima revigt saltgräs I  

Radiola linoides dvärglin VU  

Ranunculus aquatilis var. diffusus grodmöja   

Ranunculus bulbosus knölsmörblomma I  

Rosa rugosa vresros   

Rubus caesius blåhallon   

Rubus chamaemorus hjortron   

Rubus infestus orustbjörnbär NT  

Rubus plicatus sötbjörnbär   

Rubus wahlbergii hasselbjörnbär   

Rumex hydrolapathum vattenskräppa   

Sagina nodosa knutnarv I  

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima styv glasört   

Salicornia europaea glasört   

Salix cinerea gråvide   

Saxifraga granulata mandelblomma I  

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv   

Scleranthus perennis vitknavel   

Sedum acre gul fetknopp   

Sedum album vit fetknopp   

Senecio jacobaea ssp. jacobaea stånds   

Silene rupestris bergglim   

Spergula morisonii vårspärgel   

Spergularia marina saltnarv I  

Spergularia media havsnarv I  

Suaeda maritima saltört   

Succisa pratensis ängsvädd          I  

Taraxacum balticum östersjömaskros I  

Taraxacum brachyglossum knoppmaskros I  

Taraxacum euryphyllum bredskaftad 
fläckmaskros 

EN  

Taraxacum litorale liten kärrmaskros VU  

Taraxacum maculigerum fläckmaskros NT  

Taraxacum nordstedtii Nordstedts maskros   
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Taraxacum obliquum dvärgmaskros   

Teesdalia nudicaulis sandkrassing   

Thalictrum flavum ängsruta   

Trifolium fragiferum smultronklöver I  

Triglochin maritima havssälting I  

Triglochin palustre kärrsälting I  

Verbascum thapsus kungsljus   

Viola canina ssp. canina ängsviol I  

Viola tricolor styvmorsviol   

 

 

 

 

 

8.  Söskär 

 
Stinkpaddeyngel i strandnära hällkar på Söskär 

 

Ön är belägen väster om Mollön (se karta objekt 7.) och har en mycket speciell karaktär av 

ytterskärgård.  

Den betas av får; dock är betet väl svagt.  

 

Det mest iögonenfallande är de enorma bestånden av rosendunört, fackelblomster och småborre som 

finns på öns sydöstra del. I våtmarker på ön växer fina bestånd av granbräken. 

I hällkar kring viken i nordost finns gott om yngel av stinkpadda. 

 

Bevarandeåtgärder 

Fortsatt, gärna intensifierat, fårbete behövs för att hålla nere vegetationen. 

 

 

 
Artlista - Söskär    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrimonia eupatoria småborre   

Agrostis stolonifera krypven I  

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I  

Allium vineale sandlök   

Angelica archangelica ssp. litoralis strandkvanne   

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I  

Carex otrubae blankstarr   

Crambe maritima strandkål   

Dryopteris cristata granbräken   
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Dryopteris dilatata lundbräken   

Epilobium hirsutum rosendunört   

Galium verum gulmåra          I  

Geranium pusillum sparvnäva   

Hypericum perforatum äkta johannesört   

Lotus corniculatus käringtand          I  

Medicago lupulina humlelusern   

Mentha aquatica  vattenmynta   

Montia fontana källört   

Ribes spicatum ssp. spicatum skogsvinbär   

Rosa rugosa vresros   

Rumex hydrolapathum vattenskräppa   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv   

Sedum acre gul fetknopp   

Sedum album vit fetknopp   

Suaeda maritima saltört   

Verbascum thapsus kungsljus   

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Sälsön 

 

Fårbetad ö sydväst om Bråtö. 

Omväxlande och tilltalande natur utbreder sig på denna ö. 

 

Noterbart är förekomsterna av engelsk fetknopp på hällmarkerna i sydöst och bestånden av granbräken 

i öns våtmarker. 

 

Bevarandeåtgärder 

Fortsatt bete är nödvändigt för att behålla öns karaktär. Betet är idag för svagt. En övergång till 

nötkreatursbete skulle vara att föredra. 
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Artlista - Sälsön    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Asplenium septentrionale gaffelbräken   

Berula erecta bäckmärke   

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I  

Cardamine pratensis ängsbräsma I  

Carex disticha plattstarr   

Carex hostiana ängsstarr I  

Carex otrubae blankstarr   

Carex panicea hirsstarr          I  

Carex pulicaris loppstarr I, VU  

Cerastium diffusum västkustarv   

Dryopteris cristata granbräken   

Dryopteris dilatata lundbräken   

Galium verum gulmåra          I  

Geranium molle mjuknäva   

Glyceria maxima jättegröe   

Hieracium sect. Oreadea  klippfibblor   

Hierochloë odorata myskgräs   

Hydrocotyle vulgaris  spikblad   

Lotus corniculatus käringtand          I  

Lychnis flos-cuculi gökblomster I  

Mentha aquatica  vattenmynta   

Montia fontana källört   

Persicaria minor rosenpilört   

Rosa rugosa vresros   

Rubus plicatus sötbjörnbär   

Rumex hydrolapathum vattenskräppa   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Sedum anglicum engelsk fetknopp NT  

Succisa pratensis ängsvädd          I  

Thelypteris palustris kärrbräken   

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   
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10.  Bråtö 

 

 
Bråtöbjörnbär 

 

 

 
 
Knölbjörnbär

Bråtö är ett mycket fint exempel på en betesmosaikmark i kustbandet. 

 

Beskrivning 

Ön är relativt flack och domineras av hällmarker. Insprängda i dessa finns ett flertal småbiotoper som 

fukthedar, småmyrar, källmyrar, torrbackar, skalgrusmarker och blockstränder. I anslutning till 

kolerakykogården på norra delen av ön finns en väl utvecklad havsstrandäng. 

 

Ön har betats kontinuerligt under lång tid. Tyvärr upphörde betet 2004, enligt uppgift p.g.a. att 

djurhållaren tröttnat på att tillfälliga besökare ständigt släpper lös hundar på ön. 

 

Under första hälften av förra seklet brändes ön regelbundet för att skapa bättre bete. Ön har också 

enligt uppgift bränts två gånger sedan 1960-talet. 

 

Björnbär 

Det mest anmärkningsvärda i öns vegetation är rikedomen på björnbär, både i kvantitet och kvalitet. 

Sötbjörnbär förekommer mycket rikligt på ön. Detta är säkert en följd av nötkreatursbetet: Öar med 

sådant bete uppvisar oftast en stor rikedom av sötbjörnbär. 

Av mer ovanliga björnbär växer här orustbjörnbär och rosenbjörnbär samt tre arter som tidigare inte 

påträffats i Sverige! 

Ett av dessa är Rubus gillotii, som närmast växer i Frankrike. Det påträffades på Bråtö 2004 och har 

tillsvidare fått det svenska namnet bråtöbjörnbär. 

2007 påträffades även ett björnbär som förmodligen är knölbjörnbär, Rubus tuberculatus. Detta växer 

närmast i Storbritannien och angränsande delar av kontinenten. Ett fynd av arten har också gjorts på en 

timmerupplagsplats i Moss, Norge. 

Det tredje nya björnbäret på Bråtö är ett krypbjörnbär som ännu inte blivit artbestämt. 

 

Bevarandeåtgärder 

Det är synnerligen angeläget att kreatursbetet återupptas på Bråtö för att säkerställa att öns unika 

miljöer bevaras för framtiden. 

Ett försök med ljungbränning bör genomföras på en del av ön för att återskapa gångna tiders 

markanvändning. En noggrann biologisk undersökning måste göras före och efter en sådan bränning 

för att studera vilka effekter en bränning har på vegetationen.  

Öns unika bestånd av ovanliga björnbär måste skyddas. 
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* markerar växtplatser för rödlistade- eller för landet nya björnbärsarter 

 
Artlista – Bråtö    
Vet.skapl. namn Sv. Namn Kategori Förekomst 

Agrimonia eupatoria småborre   

Aira praecox vårtåtel   

Allium oleraceum backlök   

Allium vineale sandlök   

Anagallis arvensis rödmire   

Anagallis minima knutört VU  

Angelica archangelica ssp. Litoralis strandkvanne   

Antennaria dioica kattfot I  

Armeria maritima trift I  

Asplenium septentrionale gaffelbräken   

Atriplex glabriuscula broskmålla   

Atriplex littoralis strandmålla   

Beta vulgaris ssp. Maritima strandbeta   

Blechnum spicant kambräken   

Briza media darrgräs I  

Cakile maritima marviol   

Campanula persicifolia stor blåklocka I  

Campanula rotundifolia ssp. Rotundifolia  liten blåklocka I  

Cardamine pratensis ängsbräsma I  

Carex arenaria sandstarr   

Carex caryophyllea vårstarr   

Carex distans glesstarr   

Carex hostiana ängsstarr I  

Carex otrubae blankstarr   

Carex panicea hirsstarr          I  

Carex pulicaris loppstarr I, VU  

Carex viridula var. Pulchella liten ärtstarr I  

Carex viridula var. Viridula  ärtstarr I  

Carlina vulgaris spåtistel I  

Centaurium pulchellum dvärgarun I  

Cerastium diffusum västkustarv   

Crambe maritima strandkål   

Crataegus monogyna trubbhagtorn   

Cynosurus cristatus kamäxing   

Danthonia decumbens knägräs I  

Dryopteris dilatata lundbräken   

Eleocharis uniglumis agnsäv I  

Euphorbia palustris kärrtörel   

Galium boreale vitmåra   

Galium uliginosum sumpmåra   

Galium verum gulmåra          I  
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Geum rivale humleblomster   

Hieracium lactucella revfibbla I  

Hieracium peleterianum mattfibbla   

Hieracium sect. Oreadea  klippfibblor   

Hydrocotyle vulgaris  spikblad   

Hypochoeris radicata rotfibbla I  

Lathyrus japonicus strandvial   

Limosella aquatica ävjebrodd NT  

Lonicera periclymenum vildkaprifol   

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle          I  

Luzula multiflora ssp. Multiflora  ängsfryle I  

Lychnis flos-cuculi gökblomster          I  

Lychnis viscaria tjärblomster   

Nardus stricta stagg I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Potamogeton polygonifolius bäcknate   

Primula veris gullviva I, (F)  

Puccinellia maritima revigt saltgräs I  

Ranunculus bulbosus knölsmörblomma I  

Rhynchospora fusca brunag   

Rosa canina stenros   

Rosa dumalis nyponros   

Rosa rugosa vresros   

Rosa villosa ssp. Mollis hartsros   

Rubus gillotii bråtöbjörnbär   

Rubus infestus orustbjörnbär NT  

Rubus plicatus sötbjörnbär   

Rubus rosanthus rosenbjörnbär EN  

Rubus sect. Corylifolii krypbjörnbär   

Rubus tuberculatus knölbjörnbär   

Sagina nodosa knutnarv I  

Salix cinerea gråvide   

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv   

Scleranthus perennis vitknavel   

Scorzonera humilis svinrot I  

Sedum acre gul fetknopp   

Sedum album vit fetknopp   

Senecio jacobaea ssp. Jacobaea stånds   

Sparganium angustifolium plattbladig igelknopp   

Spergula morisonii vårspärgel   

Spergularia marina saltnarv I  

Spergularia media havsnarv I  

Suaeda maritima saltört   

Succisa pratensis ängsvädd          I  

Taraxacum brachyglossum knoppmaskros I  

Taraxacum litorale liten kärrmaskros VU  

Taraxacum maculigerum fläckmaskros NT  

Taraxacum marginatum fransmaskros        I  

Taraxacum microlobum pyttemaskros I  

Taraxacum obliquum dvärgmaskros   

Taraxacum proximum brunmaskros I  

Trifolium fragiferum smultronklöver I  

Triglochin maritima havssälting I  

Triglochin palustre kärrsälting I  

Viola canina ssp. Canina ängsviol I  

Viola tricolor styvmorsviol   
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12. Saltö 

 
Portlakmålla på Saltö 

Beskrivning 

Ön består av en mer höglänt del i öster och en flackare del i väster. 

Genom hällmarkerna  i öster löper dalstråk med i huvudsak nord-sydlig riktning. I dessa finns täta 

buskage och en väl utvecklad ängsvegetation framförallt på insprängda smärre skalgrusmarker. 

På den flackare västdelen finns ett antal igenväxta smådammar och fuktpartier. 

Sedan ett par år tillbaka betas ön återigen av nötkreatur. Så här långt har dessa gjort ett gott arbete med 

att återskapa de betespräglade biotoper som tidigare fanns på denna skärgårdsö. 

 

Portlakmålla 

Strax öster om ”lagunen” på sydsidan av ön upptäcktes 2007 portlakmålla. Den finns för närvarande 

endast på en övrig lokal i landet (Långö lösa tångar utanför Kungshamn) och är rödlistad i kategorin 

CR (akut hotad). Det finns en viss risk för att den kan bli nerbetad av korna, men vid ett återbesök i 

september konstaterades att den hittills klarat sig. 

 

Bevarandeåtgärder 

Ön bör även fortsättningsvis betas av nötkreatur. På några års sikt bör detta leda till att en värdefull 

torrbacks- och våtmarksvegetation åter etableras på ön. 

För att förhindra nerbetning bör dock beståndet av portlakmålla stängslas in på ett säkert sätt. 

Om får släpps på ön är detta absolut nödvändigt då fårbete sannolikt skulle utrota beståndet av denna 

ytterligt sällsynta art. 

 

 
* markerar växtplats för portlakmålla 
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Artlista - Saltö    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis stolonifera krypven I  

Aira praecox vårtåtel   

Anagallis minima knutört VU  

Angelica archangelica ssp. litoralis strandkvanne   

Armeria maritima trift I  

Atriplex littoralis strandmålla   

Atriplex portlacoides portlakmålla      CR  

Briza media darrgräs I  

Cakile maritima marviol   

Callitriche palustris smålånke   

Carex dioica nålstarr   

Carex distans glesstarr   

Carex flacca slankstarr   

Carex hostiana ängsstarr I  

Carex otrubae blankstarr   

Carex panicea hirsstarr          I  

Carex pulicaris loppstarr I, VU  

Centaurium pulchellum dvärgarun I  

Cerastium diffusum västkustarv   

Cerastium semidecandrum vårarv   

Cochlearia danica dansk skörbjuggsört   

Crambe maritima strandkål   

Danthonia decumbens knägräs I  

Dryopteris dilatata lundbräken   

Eleocharis uniglumis agnsäv I  

Equisetum palustre kärrfräken   

Euphorbia palustris kärrtörel   

Galium boreale vitmåra   

Galium verum gulmåra          I  

Geranium molle mjuknäva   

Glyceria maxima jättegröe   

Hieracium peleterianum mattfibbla   

Honckenya peploides saltarv   

Hydrocotyle vulgaris  spikblad   

Juncus gerardii salttåg I  

Lonicera periclymenum vildkaprifol   

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle          I  

Mentha aquatica  vattenmynta   

Mentha aquatica x arvensis kransmynta   

Montia fontana källört   

Myosotis discolor brokförgätmigej   

Nardus stricta stagg I  

Odontites litoralis ssp. litoralis strandrödtoppa I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Puccinellia maritima revigt saltgräs I  

Radiola linoides dvärglin VU  

Rosa canina stenros   

Rosa rugosa vresros   

Salix cinerea gråvide   

Saxifraga granulata mandelblomma I  

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv   

Scleranthus perennis vitknavel   

Scrophularia nodosa flenört   

Sedum album vit fetknopp   

Spergula morisonii vårspärgel   
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Spergularia marina saltnarv I  

Spergularia media havsnarv I  

Suaeda maritima saltört   

Succisa pratensis ängsvädd          I  

Teesdalia nudicaulis sandkrassing   

Triglochin maritima havssälting I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Vallerö 

 
Vallerö 

 

 

 

Beskrivning 

Denna ö ligger i ytterskärgården mellan Käringön och Hermanö. 

Ön betas av nötkreatur och är ett av de finaste exemplen på betesmosaiklandskap i skärgården. 

 

Vegetation 

Kring husgrunden något norr om mitten på ön finns flacka och delvis sumpiga gräsmarker som hyser 

orkideerna ängsnycklar och kärrknipprot. Detta är de enda växtplatserna i kommunen för dessa. 

Norr därom utbreder sig en fin skalgrusäng med bedårande flora av bl.a. gullviva, knölsmörblomma, 

jungfrulin och andra torrängsarter. Mot norr mynnar denna äng i en kritvit skalsandstrand. 

På sydsidan av berget i norr växer fina bestånd av prickstarr. 

Längst i söder på Vallerö finns fina torrbackar med bl.a. grusbräcka och bergkårel. 

 

Bevarandeåtgärder 

För att bibehålla öns karaktär och vegetationstyper är ett fortsatt bete av nötkreatur nödvändigt. 

Det vore även önskvärt att bete återinfördes på den intilliggande Tornö. Denna ö har många värdefulla 

vegetationselement, som skulle ytterligare förstärkas om så blev fallet. 
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Artlista - Vallerö    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrimonia eupatoria småborre   

Aira praecox vårtåtel   

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I  

Allium oleraceum backlök   

Allium scorodoprasum skogslök   

Allium vineale sandlök   

Anagallis minima knutört VU  

Angelica archangelica ssp. litoralis strandkvanne   

Antennaria dioica kattfot I  

Arabis hirsuta lundtrav   

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Armeria maritima trift I  

Atriplex glabriuscula broskmålla   

Atriplex littoralis strandmålla   

Briza media darrgräs I  

Bromus hordeaceus luddlosta   

Calamagrostis canescens grenrör   

Callitriche palustris smålånke   

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I  

Cardamine hirsuta bergbräsma   

Cardamine pratensis ängsbräsma I  

Carex arenaria sandstarr   

Carex demissa grönstarr   

Carex distans glesstarr   

Carex disticha plattstarr   

Carex flacca slankstarr   

Carex hostiana ängsstarr I  

Carex otrubae blankstarr   

Carex ovalis harstarr I  

Carex panicea hirsstarr          I  

Carex punctata prickstarr VU  

Centaurea jacea rödklint I  

Cerastium semidecandrum vårarv   
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Cochlearia danica dansk skörbjuggsört   

Convolvulus arvensis åkervinda   

Crassula aquatica fyrling NT  

Crataegus monogyna trubbhagtorn   

Dactylorhiza incarnata ängsnycklar I, F  

Danthonia decumbens knägräs I  

Dryopteris dilatata lundbräken   

Epipactis palustris kärrknipprot F  

Erodium cicutarium skatnäva   

Erysimum strictum bergkårel   

Euphorbia palustris kärrtörel   

Fallopia convolvulus åkerbinda   

Galium uliginosum sumpmåra   

Galium verum gulmåra          I  

Geranium molle mjuknäva   

Hieracium sect. Oreadea  klippfibblor   

Honckenya peploides saltarv   

Hydrocotyle vulgaris  spikblad   

Inula salicina krissla I  

Leucanthemum vulgare prästkrage I  

Linum catharticum vildlin I  

Lonicera periclymenum vildkaprifol   

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle          I  

Lychnis flos-cuculi gökblomster I  

Lychnis viscaria tjärblomster   

Medicago lupulina humlelusern   

Mentha aquatica  vattenmynta   

Mentha aquatica x arvensis kransmynta   

Myosotis ramosissima backförgätmigej   

Nardus stricta stagg I  

Ononis spinosa ssp. arvensis stallört I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Plantago media rödkämpar I  

Platanthera bifolia nattviol I, F  

Polygala vulgaris jungfrulin I  

Potamogeton polygonifolius bäcknate   

Potentilla argentea femfingerört   

Primula veris gullviva I, (F)  

Ranunculus bulbosus knölsmörblomma I  

Rhinanthus minor ängsskallra I  

Ribes spicatum ssp. spicatum skogsvinbär   

Rosa dumalis nyponros   

Rosa rugosa vresros   

Rosa villosa ssp. mollis hartsros   

Rubus caesius blåhallon   

Rubus plicatus sötbjörnbär   

Rubus wahlbergii hasselbjörnbär   

Salicornia europaea glasört   

Salix cinerea gråvide   

Saxifraga granulata mandelblomma I  

Saxifraga tridactylites grusbräcka   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv   

Scleranthus perennis vitknavel   

Scorzonera humilis svinrot I  

Sedum acre gul fetknopp   

Sedum album vit fetknopp   

Sparganium angustifolium plattbladig igelknopp   

Spergula morisonii vårspärgel   

Spergularia marina saltnarv I  
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Spergularia media havsnarv I  

Suaeda maritima saltört   

Succisa pratensis ängsvädd          I  

Taraxacum limbatum bårdmaskros I  

Taraxacum litorale liten kärrmaskros VU  

Torilis japonica rödkörvel   

Trifolium arvense harklöver   

Trifolium campestre jordklöver   

Triglochin maritima havssälting I  

Triglochin palustre kärrsälting I  

Triglochin palustre kärrsälting I  

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   

Valerianella locusta vårklynne   

Vicia lathyroides vårvicker   

Viola canina ssp. canina ängsviol I  

Viola tricolor styvmorsviol   

 

 

 

 

 

 

13.  Lavön 

 
Orkidé-äng på södra Lavön 

 

Söder om landsvägen på Lavön finns mellan hällmarkerna betesmarker med mycket höga biologiska 

kvaliteter. 

Rikedom på skalavlagringar och varierande fuktighetsgrad i marken samt i öster utbredda strandängar 

ger en artlista med många ovanliga arter. 

 

Särskilt bör nämnas dalgången från landsvägen åt sydväst med bl.a. flera ovanliga maskrosor. 

Vidare betesmarkerna intill landsvägen med bl.a sumpgentiana och dalgången i söder från 

Soldateviken och österut med en osedvanlig blomprakt av jungfru Marie nycklar. Här finns också både 

kärr- och granspira och i fuktigare partier lopp- och nålstarr. Även ett flertal mindre fuktängar med 

rik flora i östra delen av området bör nämnas. 



57 

 

Bevarandeåtgärder 
Fortsatt nötkreatursbete är nödvändigt för att områdets karaktär ska bevaras. 

En del grävningar har utförts i området. Det är viktigt att inga dikningar av fuktmarker i området sker. 

Ingen konst- eller naturgödsel för att öka betet bör få tillföras. 

 

 

 
 

 

 

Artlista - Lavön    
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrimonia eupatoria småborre   

Agrostis stolonifera krypven I   

Aira praecox vårtåtel   

Alchemilla glabra glatt daggkåpa I   

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I   

Alchemilla subcrenata ängsdaggkåpa I   

Allium scorodoprasum skogslök   

Allium vineale sandlök   

Anagallis arvensis rödmire   

Antennaria dioica kattfot I   

Arabis hirsuta lundtrav   

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Armeria maritima trift I   

Atriplex longipes ssp. longipes skaftmålla   

Botrychium lunaria låsbräken I   

Briza media darrgräs I   

Bromus hordeaceus luddlosta   

Cakile maritima marviol   

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I   

Campanula trachelium nässelklocka I   

Cardamine pratensis ängsbräsma I   

Carex caryophyllea vårstarr   

Carex dioica nålstarr   

Carex distans glesstarr   

Carex ericetorum backstarr   

Carex flacca slankstarr   

Carex hostiana ängsstarr I   

Carex otrubae blankstarr   

Carex paleacea strandstarr NT   

Carex panicea hirsstarr          I   
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Carex pulicaris loppstarr I, VU   

Carex viridula var. viridula  ärtstarr I   

Carlina vulgaris spåtistel I   

Centaurea jacea rödklint I   

Centaurea scabiosa väddklint   

Centaurium littorale kustarun I, F   

Centaurium pulchellum dvärgarun I   

Cerastium diffusum västkustarv   

Cerastium semidecandrum vårarv   

Chelidonium majus skelört   

Crataegus laevigata rundhagtorn   

Crataegus monogyna trubbhagtorn   

Cynosurus cristatus kamäxing   

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  
Jungfru Marie 
nycklar I, F   

Danthonia decumbens knägräs I   

Dianthus deltoides backnejlika I   

Eleocharis uniglumis agnsäv I   

Equisetum palustre kärrfräken   

Fallopia convolvulus åkerbinda   

Galium boreale vitmåra   

Galium verum gulmåra          I   

Gentianella uliginosa sumpgentiana I, F   

Geranium molle mjuknäva   

Hedera helix murgröna F   

Hieracium lactucella revfibbla I   

Hieracium sect. Oreadea  klippfibblor   

Hypericum perforatum äkta johannesört   

Hypochoeris radicata rotfibbla I   

Inula salicina krissla I   

Juncus gerardii salttåg I   

Leucanthemum vulgare prästkrage I   

Linum catharticum vildlin I   

Lonicera periclymenum vildkaprifol   

Lotus corniculatus käringtand I   

Luzula campestris knippfryle          I   

Lychnis viscaria tjärblomster   

Medicago lupulina humlelusern   

Melampyrum pratense ängskovall          I   

Mentha aquatica  vattenmynta   

Mentha aquatica x arvensis kransmynta   

Mercurialis perennis skogsbingel   

Nardus stricta stagg I   

Ononis spinosa ssp. arvensis stallört I   

Pedicularis palustris kärrspira     

Pedicularis sylvatica granspira I, NT   

Pinguicula vulgaris tätört I   

Plantago maritima gulkämpar I   

Plantago media rödkämpar I   

Platanthera bifolia nattviol I, F   

Polygala vulgaris jungfrulin I   

Potentilla argentea femfingerört   

Primula veris gullviva I, (F)   

Ranunculus bulbosus knölsmörblomma I   

Rhinanthus minor ängsskallra I   

Rhinanthus serotinus höskallra I   

Rosa canina stenros   

Rosa dumalis nyponros   

Rosa villosa ssp. mollis hartsros   

Rubus norvegicus västkustbjörnbär NT   
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Rubus plicatus sötbjörnbär   

Rubus wahlbergii hasselbjörnbär   

Rumex hydrolapathum vattenskräppa     

Sagina nodosa knutnarv I   

Salix cinerea gråvide   

Saxifraga granulata mandelblomma I   

Schoenoplectus maritimus havssäv   

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv   

Scleranthus perennis vitknavel   

Sedum acre gul fetknopp   

Sedum album vit fetknopp   

Silene rupestris bergglim   

Spergularia media havsnarv I   

Succisa pratensis ängsvädd          I   

Taraxacum hamatiforme lövmaskros     

Taraxacum isophyllum sotmaskros I   

Taraxacum litorale liten kärrmaskros VU   

Taraxacum maculigerum fläckmaskros NT   

Taraxacum microlobum pyttemaskros I   

Taraxacum nordstedtii Nordstedts maskros     

Taraxacum obliquum dvärgmaskros     

Taraxacum proximum brunmaskros I   

Taraxacum rubicundum rubinmaskros I   

Taraxacum suecicum strandmaskros I   

Teesdalia nudicaulis sandkrassing   

Trifolium arvense harklöver   

Trifolium campestre jordklöver   

Trifolium fragiferum smultronklöver I   

Trifolium medium skogsklöver I   

Triglochin maritima havssälting I   

Triglochin palustre kärrsälting I   

Vicia lathyroides vårvicker   

Viola canina ssp. canina ängsviol I   
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14.  Syltenäs 

 
Vy mot Syltenäs från Buvenäs 

 

Det redovisade området vid Syltenäs är ett gott exempel på välhävdad kustnära betesmosaik med ett 

flertal indikatorarter. Här finns också rödlistade arter såsom dvärglin, knutört och saltstarr. Vi har här 

också den rikaste förekomsten av ansvarsarten bohusmarrisp på östra Orust.  

 

Bevarandeåtgärder 

Fortsatt god hävd är en förutsättning för att många av arterna skall finnas kvar. 

 

 

 
 

 

 
Artlista - Syltenäs    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis stolonifera krypven I 2 

Agrostis vinealis bergven  2 

Allium vineale sandlök  2 

Anagallis minima knutört VU 1,  innanför udden 200m V om Koholmen 

Antennaria dioica kattfot I 1, SV om Koholmen 

Arenaria serpyllifolia sandnarv  2 

Armeria maritima trift  3 

Asplenium septentrionale gaffelbräken  1 

Atriplex glabriuscula broskmålla  1 

Barbarea stricta strandgyllen  1, vid Koholmen 

Bromus hordeaceus luddlosta  2 
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Calluna vulgaris ljung  3 

Campanula rotundifolia ssp. 
rotundifolia  

liten blåklocka I 3 

Cardamine hirsuta bergbräsma  2 

Carex ovalis harstarr I 3 

Carex panicea hirsstarr  2 

Carex vacillans saltstarr NT 1, i viken SV om Koholmen 

Carex viridula var. viridula  ärtstarr I 1,  innanför udden 200m V om Koholmen 

Centaurium littorale kustarun I, F 2, rikligt innanför udden 200m V om Koholmen 

Centaurium pulchellum dvärgarun I 2, rikligt innanför udden 200m V om Koholmen 

Cochlearia danica dansk skörbjuggsört  1, SO om Koholmen 

Cochlearia officinalis skörbjuggsört  3 

Cystopteris fragilis stenbräken  1,  innanför udden 200m V om Koholmen 

Danthonia decumbens knägräs I 3 

Eleocharis quinqueflora tagelsäv  1,  innanför udden 200m V om Koholmen 

Eleocharis uniglumis agnsäv I 3 

Erodium cicutarium skatnäva  1, innanför udden 200m V om Koholmen 

Euphrasia nemorosa x stricta grå x vanlig ögontröst I 2 

Festuca ovina fårsvingel  3 

Geranium pusillum sparvnäva  1, innanför udden 200m V om Koholmen 

Glaux maritima strandkrypa  3 

Hieracium lactucella revfibbla I 2 

Hieracium pilosella gråfibbla  3 

Hypochoeris radicata rotfibbla I 2 

Juncus gerardii salttåg I 3 

Juncus minutulus pysslingtåg  1, innanför udden 200m V om Koholmen 

Limonium humile bohusmarrisp A, F 2, rikligt vid Koholmen och udden V därom 

Linum catharticum vildlin I 2 

Lotus corniculatus käringtand I 3 

Lychnis flos-cuculi gökblomster I 2 

Myosurus minimus råttsvans  1, vid stranden ca. 150m SO om Koholmen 

Nardus stricta stagg I 3 

Pimpinella saxifraga bockrot I 3 

Plantago maritima gulkämpar I 3 

Polygala vulgaris jungfrulin I 2 

Potentilla argentea femfingerört  3 

Prunella vulgaris brunört  3 

Puccinellia maritima revigt saltgräs I 2 

Radiola linoides dvärglin VU 1, innanför udden 200m V om Koholmen 

Ranunculus sceleratus tiggarranunkel  1, vid Koholmen 

Rosa dumalis nyponros  2 

Rubus plicatus sötbjörnbär  2 

Sagina nodosa knutnarv I 2 

Schoenoplectus maritimus havssäv  1, i viken SV om Koholmen 

Scleranthus perennis vitknavel  2 

Scrophularia nodosa flenört  1 

Sedum acre gul fetknopp  3 

Sedum album vit fetknopp  2 

Sorbus intermedia oxel  1 

Spergularia marina saltnarv I 2 

Succisa pratensis ängsvädd I 3 

Taraxacum brachyglossum knoppmaskros I 2 

Taraxacum limbatum bårdmaskros I 2 

Trifolium arvense harklöver  2 

Triglochin maritima havssälting I 2 

Viola canina ssp. canina ängsviol I 2 

Viola tricolor styvmorsviol  3 
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Kustnära insjöar 
 

Kommunen har inom sina gränser ett antal sjöar och våtmarker som uppvisar en vegetation som är 

ovanlig i våra trakter. 

Ett sådant exempel är sjö- och våtmarkskomplexet på Storehamn, där skalförekomster i marken ger en 

del våtmarker karaktär av rikkärr och en del sjöar innehåller för landsändan ovanliga arter. 

Ett annat exempel är de brackvattenssjöar som är så lågt belägna i förhållande till havsnivån att det vid 

högvatten i havet strömmar in saltvatten i dem. Sådana sjöar är mycket ovanliga på Västkusten och vi 

har i en del av dem funnit arter som annars hör hemma i Östersjön eller i sjöar med mycket basjonrikt 

vatten. 

 

 

 

 
 

 

1. Sjöar på Storehamn 

2. Röds vatten 

3. Sjöarna vid Stockesundet på Flatön 

4. Runns vatten 

5. Grindsbyvattnet 
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1.  Sjöarna i Storehamn 

 

 

 
Krokvattnet 

 

 

I södra delen av Storehamn utbreder sig ett system av sjöar och våtmarker. Eftersom området är 

kalkpåverkat har dessa en artsammansättning som är speciell och unik i kommunen. 

 

Här redovisas artlistor för ett urval av sex sjöar och våtmarker i området. 

 

Speciellt noterbara arter:  Långnate (1), ag (3), tagelstarr (5), knagglestarr, loppstarr, tagelsäv, 

gräsull och tätört (6). 

 

Bevarandeåtgärder 

Utdikning och skogsplantering för att få en ökad skogsproduktion kan vara ett hot mot vissa av 

våtmarkerna. Det är angeläget att området får ett formellt skydd mot detta. 

En del av sjöarna ligger i anslutning till bebyggelse. Här kan övergödning p.g.a. avloppsutsläpp vara 

ett hot på sikt. 
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Artlista - Storehamn lokal 1 - 6        
Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst  Förekomst  Förekomst  Förekomst  Förekomst  Förekomst 

   lokal 1 lokal 2 lokal 3 lokal 4 lokal 5 lokal 6 

Alisma plantago-aquatica svalting  1      

Briza media darrgräs          I      x 

Calamagrostis canescens grenrör      x  

Carex appropinquata tagelstarr      x, rikligt  

Carex dioica nålstarr       x 

Carex flacca slankstarr       x 

Carex flava knagglesta
rr 

         I      x 

Carex lasiocarpa trådstarr  2    x x 

Carex panicea hirsstarr       x 

Carex pulicaris loppstarr      VU, I      x 

Carex rostrata flaskstarr      x x 

Carex vesicaria blåsstarr  2  x    

Chara globularis skörsträfse  1     

Chara virgata papillsträfse   x x   

Cladium mariscus ag    x, en rugge mitt i kärret  

Comarum palustre kråkklöver  2    x x 

Cornus suecica hönsbär      x  

Crex elata bunkestarr  1      

Dactylorhiza maculata jungfru 
marie 
nycklar 

       F,I      x 

Drosera rotundifolia småsileshår   x    

Drosera rotundifolia rundsileshår     x x 

Dryopteris carthusiana skogsbräken     x  

Eleocharis quinqueflora tagelsäv       x 

Epilobium palustre kärrdunört      x  

Equisetum fluviatile sjöfräken  2  x  x x 

Eriophorum angustifolium ängsull    x    

Eriophorum latifolium gräsull       x 

Filipendula ulmaria älggräs       x 

Frangula alnus brakved       x 

Galium elongatum stor vattenmåra   x    

Galium palustre vattenmåra 1     x 

Hippuris vulgaris hästsvans       x 

Iris pseudacorus svärdslilja  2      

Juncus alpinoarticulatus myrtåg       x 

Juncus articulatus ryltåg  1      

Juncus bulbosus löktåg  1 1  x   

Lemna minor andmat  1     x 

Lobelia dortmanna notblomster 1 1     

Lycopus europaeus strandklo  1    x  

Lysimachia thyrsiflora topplösa  1      

Lysimachia vulgaris strandlysing 1      

Menyanthes trifoliata vattenklöver 1  x  x x 

Myrica gale pors    x   x 

Myriophyllum alterniflorum hårslinga  3 2     

Nuphar luteum gul näckros 1      

Nymphaea alba vit näckros  3 2 x   x 

Peucedanum palustre kärrsilja    x  x x 

Phragmites australis vass  3 2 2    

Pinguicula vulgaris tätört          I      x 

Plantago uniflora strandpryl  2      

Potamogeton gramineus gräsnate     x   

Potamogeton natans gäddnate  2 3 x   x 

Potamogeton praelongus långnate  2      

Rhynchospora alba vitag       x 

Salix cinerea gråvide      x  
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Schoenoplectus lacustris säv  1   x   

Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv       x 

Scutellaria galericulata frossört  2    x  

Sparganium erectum stor igelknopp     x  

Sparganium natans dvärgigelknopp 2 1  x   

Trigochin palustre kärrsälting          I      x 

Typha angustifolia smalkaveldun 2      

Typha latifolia bredkaveldun     x x 

Utricularia australis sydbläddra 2     x 

Utricularia minor dvärgbläddra 1   x  x 

 

 

 

2.  Rödsvatten (Boxvik) 

 
Röds vatten. Smalkaveldun i förgrunden 

 

En av brackvattenssjöarna på Orust är Rödsvatten. Vid extremhögvatten i havet fylls sjön med 

saltvatten från Boxviks kile genom avloppsbäcken. Salthalten i sjön varierar mycket mellan olika år, 

vilket gör att undervattensvegetationens sammansättning och rikedom kan vara en helt annan ena året 

jämfört med nästa. 

 

De vattenväxter som indikerar förhöjd salthalt i sjön är hårnating och borstnate. Bland övriga vatten- 

och strandväxter som förekommer i Rödsvatten kan nämnas smalkaveldun, rosendunört och 

bäckmärke. 
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Artlista - Rödsvatten    
Vetenskapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis stolonifera krypven I 2 

Alisma plantago-aquatica svalting  2 

Berula ercta bäckmärke  1 

Calamagrostis canescens grenrör  1 

Epilobium hirsutum rosendunört  1 

Equisetum fluviatile sjöfräken  3 

Hippuris vulgaris hästsvans  1 

Iris pseudacorus svärdslilja  2 

Lycopus europaeus strandklo  3 

Mentha x verticillata kransmynta  2 

Menyanthes trifoliata vattenklöver  1 

Myriophyllum verticillatum kransslinga  1 

Nymphaea alba vit näckros  1 

Phragmites australis vass  3 

Potamogeton berchtoldii gropnate  1 

Potamogeton natans gäddnate  2 

Potamogeton pectinatus borstnate  2 

Ruppia maritima hårnating  2 

Schoenoplectus lacustris säv  1 

Schoenoplectus maritimus havssäv  2 

Solanum dulcamara besksöta  3 

Typha angustifolia smalkaveldun  3 

 

 

 

 

 

3. Sjöarna vid Stockesundet, Flatön 

 

 
Den västligaste sjön vid Stockesundet 

 

I sänkan mellan de tidigare åtskilda öarna Rapön och egentliga Flatön ligger en serie dammar och 

småsjöar. Vid högvatten i havet översvämmas hela området och dessa sjöar kommer därför att ha en 

förhöjd salthalt. 

Dessa småsjöar är kanske de intressantaste exemplen på brackvattensjöar i Orust kommun. 

Floran är mycket speciell; de mest anmärkningsvärda arterna som påträffats är uddnate i den 

västligaste sjön och hårsträfse i den ostligaste. 

 



67 

 
 

 

 
Artlista - Stockesundet A, B, 
C 

     

Vet.skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst A Förekomst B Förekomst C 
Agrostis stolonifera krypven        I 3 3  
Anagallis minima knutört      VU 1   
Caltha palustris kabbleka  1   
Carex acuta vasstarr  1   
Carex viridula  ärtstarr        I 1   
Carex viridula var. pulchella liten ärtstarr         I 1   
Chara canescens hårsträfse    2 

Comarum palustre kråkklöver   1  
Eleocharis uniglumis agnsäv        I 1  1 
Epilobium palustre kärrdunört  2 2  
Galium palustre vattenmåra  3 2  
Hydrocotyle vulgaris spikblad  1 3  
Juncus articulatus ryltåg  1   
Lemna minor andmat  2   
Lycopus europaeus strandklo  2 2  
Lysimachia vulgaris strandlysing  2 2  
Myosotis laxa ssp. caespitosa sumpförgätmigej 3 2  
Phragmites australis vass  2   
Potamogeton berchtoldii gropnate   3  
Potamogeton friesii uddnate      NT 2   
Ruppia cirrhosa skruvnating  3 3 3 
Schoenoplectus maritimus havssäv  3 3 3 
Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv  3 3  
Triglochin maritimum havssälting        I   1 

Triglochin palustre kärrsälting        I 1   
Typha angustifolia smalkaveldun   1 
Utricularia australis sydbläddra   3  
Utricularia minor dvärgbläddra  2   
Veronica scutellata dyveronika   1  
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4.  Runns vatten 

 

Vid mycket högt vattenstånd i havet tränger saltvatten från havet in i Runns vatten. Det har därför varit 

intressant att undersöka huruvida några ovanliga brackvattensarter förekommer i sjön. (Jämför med 

sjöarna på Flatön, nr 3) Vid inventering i september 2007 hittades dock inte några sådana arter. Totalt 

sett var artrikedomen i sjön förvånansvärt liten. Knappast några flytbladsväxter eller bottenväxter 

påträffades. Vad detta beror på är värt att fundera över. Kanske har belastningen av växtnäringsämnen 

varit alltför hög i sjön. Det kommer att vara intressant att följa den förändring som kan bli resultatet av 

det restaureringsprojekt, som nu är på gång i sjön. Rejält bete som håller tillbaka vass och havssäv 

liksom mekanisk bekämpning av vassen torde ha gynnsam inverkan på strandfloran. 

Bland de intressantaste växtfynden i sjön är brunstarr, som växer på sjöns östra sida och äkta 

förgätmigej som förekommer ovanligt rikligt längs stränderna. 

 

 
 
Artlista - Runns vatten    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis stolonifera krypven  3 

Alisma plantago-aquatica svalting  3 

Alopecurus geniculatus kärrkavle  3 

Bidens tripartita brunskära  3 

Schoenoplectus maritimus havssäv  3 

Callitriche stagnalis dikeslånke  3 

Cardamine pratensis ssp. paludosa kärrbräsma I 2 

Carex acutiformis brunstarr  1, på Ö-sidan, 325m S om lsvg.bron 

Cicuta virosa sprängört  2 

Eleocharis uniglumis agnsäv I 1, vid stranden i NO 

Glyceria fluitans mannagräs  3 

Hippuris vulgaris hästsvans  2 

Iris pseudacorus svärdslilja  3 

Juncus articulatus  ryltåg  3 

Juncus effusus veketåg  3 

Lemna minor andmat  3 

Lycopus europaeus strandklo  3 

Lysimachia thyrsiflora topplösa  2 

Lythrum salicaria fackelblomster  3 

Myosotis laxa sumpförgätmigej  3 

Myosotis scorpioides äkta förgätmigej  3 

Persicaria hydropiper bitterpilört  3 

Phalaris arundinacea rörflen  2 

Phragmites australis vass  3 

Ranunculus flammula ältranunkel  3 

Ranunculus sceleratus tiggarranunkel  2 

Schoenoplectus lacustris säv  3 

Scutellaria galericulata frossört  2 

Sparganium emersum igelknopp  2 

Sparganium erectum stor igelknopp  2 

Triglochin palustre kärrsälting I 2, rikligt vid stranden i SO 

Typha latifolia bredkaveldun  2 
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5.  Grindsbyvattnet 

 

 
Grindsbyvattnet vid Vassö 

 

Grindsbyvattnet är en näringsrik sjö som är ganska rik på kärlväxter. En del arter, som tidigare noterats 

från sjön i Fries gamla landskapsflora, har gått tillbaka eller försvunnit då slåtter och bete upphört vid 

stränderna. Ett värdefullt inslag idag är den välbetade strandängen i sydvästra delen av sjön vid Vassö, 

där arter som rosenpilört, rödlånke, slamkrypa och ävjebrodd påträffas. Denna biotop torde tidigare ha 

förekommit på flera ställen längs sjöns stränder. En art som är under snabb expansion i sjön är den 

vackra flytbladsväxten sjögull. Sommaren 1999 fanns den bara på en mindre yta i viken mot Myckleby 

kyrka. Sex år senare fanns den på ett flertal ställen i den södra delen av sjön, och i den smalare delen 

nära Mjösund täckte den då hundratals kvadratmeter. Kanske kommer denna växt att breda ut sig så 

mycket att den blir till besvär för folk som vill bada eller åka båt. Den är känd för att vålla sådana 

problem på andra håll i landet. I Bohuslän är den ännu ovanlig. 

 

Bevarandeåtgärder 

Det är viktigt för både flora och fauna att strandängen i sydväst får fortsatt god hävd. Intensivare bete 

på andra ställen skulle också vara gynnsamt. 
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Artlista - Grindsbyvattnet    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrostis canina brunven  2 

Agrostis stolonifera krypven  3 

Alisma plantago-aquatica svalting  3 

Angelica sylvestris strätta  3 

Barbarea stricta strandgyllen  1, stranden vid Stora Krossekärr 

Bidens tripartita brunskära  3 

Calamagrostis canescens grenrör  3 

Calamagrostis stricta madrör  1, vid Granbäcken och Lerbräcka 

Callitriche palustris smålånke  1, längst i V och SV vid Vassö 

Caltha palustris kabbleka  3 

Carex acuta vasstarr  2 

Carex disticha plattstarr  2, vid Vassö och Stora Krossekärr 

Carex nigra hundstarr  3 

Carex rostrata flaskstarr  3 

Carex vesicaria blåsstarr  2 

Carex viridula var. viridula  ärtstarr I 2 

Cicuta virosa sprängört  2 

Elatine hydropiper slamkrypa  1, i SV vid Vassö 

Eleocharis acicularis nålsäv  3 

Eleocharis palustris knappsäv  3 

Epilobium palustre kärrdunört  2 

Equisetum fluviatile sjöfräken  3 

Filipendula ulmaria älggräs  3 

Galium palustre vattenmåra  3 

Glyceria fluitans mannagräs  3 

Hierochloë odorata myskgräs  1, vid Stora Krossekärr 

      vid Vassö, 450m NO om gården Stora Vassö 

Hydrocotyle vulgaris spikblad  3 

Iris pseudacorus svärdslilja  3 
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Juncus articulatus  ryltåg  3 

Juncus bulbosus löktåg  3 

Juncus filiformis trådtåg  2 

Lemna minor andmat  3 

Limosella aquatica ävjebrodd NT 1, i SV-delen och på udden 1km V om Myckleby k:a 

Lychnis flos-cuculi gökblomster I 3 

Lycopus europaeus strandklo  3 

Lysimachia thyrsiflora topplösa  2 

Lysimachia vulgaris strandlysing  3 

Lythrum portula rödlånke NT 1, längst i V och SV vid Vassö 

Lythrum salicaria fackelblomster  3 

Mentha arvensis åkermynta  3 

Myosotis laxa sumpförgätmigej  3 

Myriophyllum alterniflorum hårslinga  1, i viken vid Lerbräcka 

Nuphar lutea gul näckros  3 

Nymphaea alba vit näckros  3 

Nymphoides peltata sjögull  2, spridd i södra och mellersta delen 

Persicaria amphibia vattenpilört  3 

Persicaria hydropiper bitterpilört  3 

Persicaria minor rosenpilört  1, längst i V och SV vid Vassö 

Peucedanum palustre kärrsilja  3 

Phalaris arundinacea rörflen  2 

Phragmites australis vass  3 

Plantago uniflora strandpryl  3 

Potamogeton natans gäddnate  3 

Potamogeton obtusifolius trubbnate  1, vid Vassö i SV och V om Mjösund 

Potentilla palustris kråkklöver  3 

Ranunculus flammula ältranunkel  3 

Ranunculus reptans strandranunkel  1, vid Granbäcken och Vassö i SV 

Rorippa palustris sumpfräne  2 

Salix fragilis knäckepil  1, i viken 825m V om Myckleby k:a 

Salix repens krypvide  2 

Schoenoplectus lacustris säv  3 

Scirpus sylvaticus skogssäv  2 

Scutellaria galericulata frossört  3 

Sparganium angustifolium plattbladig igelknopp  1, i viken 1km V om Myckleby k:a 

Sparganium emersum igelknopp  3 

Sparganium natans dvärgigelknopp  2 

Typha angustifolia smalkaveldun  1, i NV nära Ålgård 

Utricularia australis sydbläddra  1, i V-den vid Vassö 

Veronica scutellata dyveronika  3 
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Randlövskogar 
 

Randlövskogarna mellan brukad mark och berg utgör en rest av de lövskogar som tidigare hade en 

vidsträckt utbredning över stora delar av kommunen.  

Denna naturtyp är skyddsvärd inte minst som habitat för fåglar och en hel rad evertebratgrupper samt 

för kryptogamer. 

 

De flesta av de av oss redovisade randlövskogarna är (åtminstone delvis) klassade som nyckelbiotoper 

av Skogsstyrelsen. 

 

Inom ramen för detta projekt har vi inte inventerat kryptogamfloran i randlövskogarna. Denna är i hög 

grad avgörande för skyddsvärdet av denna biotop. För att få en uppfattning om kryptogamflorans 

sammansättning i dessa områden hänvisas till Skogsstyrelsens redovisning av sin 

nyckelbiotopsinventering. 

 

Bevarandeåtgärder 

De randlövskogar som är nyckelbiotopsklassade eller har inslag av äldre träd måste undantas från 

skogsbruk. Här är informationsåtgärder till markägarna synnerligen angelägna. Det gäller inte minst 

den städmani som finns vad gäller att ta bort döda träd och lågor. Det är inte minst död ved som utgör 

livsrum för de skyddsvärda arterna i denna biotop. 

 

 

 
 

 

1. Röd –Trätte 

2. Röd – Lundby 

3. Gunnarsbo 

4. Svanvik – Råssövägen 

5. Bäckevik (Lyr) 

6. Köperöd 

7. Morlanda 

8. Brattås 

9. Kopperöd – Ölseröd 

10. Stubbeberget-Nöteviken 

      11. Söbben - Rimnås 
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1.  Röd - Trätte 

 
Randlövskog vid Trätte innanför Brattholmen 

 

Området utgör en långsträckt randlövskog som vetter åt sydväst utefter bergssidan mellan Röd och 

området innanför Brattholmen. Hela området är kalkpåverkat och har en rik kärlväxtflora. Flest 

exklusiva arter finns i den södra delen innanför Brattholmen. Här växer gräset lundskafting på sin enda 

kända plats i kommunen. I den här delen finns också ett fint lundartat hasselbestånd. Delar av 

randlövskogen är klassad som nyckelbiotop. (Det gäller en liten alsumpskog innanför Brattholmen och 

branten nära vägen i nordvästra delen av området.) 

 

Bevarandeåtgärder 

På vissa ställen hotas mångfalden av igenväxning med slån och tät slyvegetation. Det är angeläget att 

röjning görs på sådana ställen. 

 

 

 

 
 

 
Artlista - Röd-Trätte    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Adoxa moschatellina desmeknopp S 1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

       450m N om Varekilsåns utlopp 

Agrimonia eupatoria småborre  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Ajuga pyramidalis blåsuga  2 

Alchemilla glabra glatt daggkåpa  2 

Alchemilla micans glansdaggkåpa  2 

Allium oleraceum backlök  1, ca.400m NNO - NO om Varekilsån utlopp 
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Allium vineale sandlök  2 

Aquilegia vulgaris akleja  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Arabis glabra rockentrav  2 

Arabis hirsuta lundtrav  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Arctium minus liten kardborre  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Asplenium septentrionale gaffelbräken  2 

Asplenium trichomanes svartbräken  2 

Berberis vulgaris berberis  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Brachypodium sylvaticum lundskafting  1, 200m NNO om Brattholmens NO-spets 

Campanula persicifolia stor blåklocka  3 

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka  3 

Campanula trachelium nässelklocka  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Carex caryophyllea vårstarr  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Carex digitata vispstarr  3 

Carex pairaei snårstarr  1, ca.400m NNO - NO om Varekilsån utlopp 

Centaurea jacea rödklint  2 

Convallaria majalis liljekonvalj  2 

Corydalis intermedia smånunneört  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Corylus avellana hassel  3 

Cotoneaster scandinavicus rött oxbär  2 

Crataegus laevigata rundhagtorn  2 

Cystopteris fragilis stenbräken  2 

Elymus caninus lundelm S 3 

Fallopia dumetorum lövbinda  1, ca.400m NNO - NO om Varekilsån utlopp 

Fraxinus excelsior ask  3 

Gagea lutea vårlök  2 

Geranium columbinum duvnäva  1, ca.400m NNO - NO om Varekilsån utlopp 

Geranium lucidum glansnäva  1, ca.400m NNO - NO om Varekilsån utlopp 

Gymnocarpium dryopteris ekbräken  2 

Hedera helix murgröna S, F 1, 500m NNV och 250m NNV om Brattholmen 

Hepatica nobilis blåsippa S, F 3 

Humulus lupulus humle  1, ca.400m NNO - NO om Varekilsån utlopp 

Huperzia selago lopplummer  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Lathyrus niger vippärt S 1, 400m NNO om Varekilsån utlopp 

Lonicera periclymenum vildkaprifol  3 

Malus sylvestris vildapel  2 

Melica nutans bergslok  3 

Melica uniflora lundslok  1, ca.400m NNO - NO om Varekilsån utlopp 

Mercurialis perennis skogsbingel  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Moehringia trinervia skogsnarv  2 

Monotropa hypopitys tallört  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Origanum vulgare kungsmynta  2 

Phegopteris connectilis hultbräken  3 

Poa nemoralis lundgröe  3 

Polygonatum odoratum getrams  2, ca.400m NNO - NO om Varekilsån utlopp 

Prunus avium sötkörsbär  2 

Quercus robur ek  3 

Rhamnus cathartica getapel  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Ribes alpinum måbär  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Rubus wahlbergii hasselbjörnbär  1, ca.400m NNO - NO om Varekilsån utlopp 

Satureja vulgaris bergmynta  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Scorzonera humilis svinrot  2 

Scrophularia nodosa flenört  2 

Sedum album vit fetknopp  2 

Sorbus intermedia oxel  2 

Stellaria alsine källarv  2 

Tilia cordata lind S 2 

Torilis japonica rödkörvel  1, ca. 200- 250m N - NNV om Brattholmen 

Ulmus glabra alm  3 

Viburnum opulus olvon  2 

Vicia sepium häckvicker  2 
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2.  Röd - Lundby 

 

Denna randlövskog är en fortsättning på den vid Gunnarsbo. Också här finns en rik flora till följd av 

tillgång på kalk från mineral och skal. 

En del av de intressantaste växterna finns främst i skogsbrynet.  

 

Bevarandeåtgärder 

Det är angeläget att kantzonsvegetationen bibehålls då marken söder om Lundby tas i anspråk som 

industrimark. På vissa ställen är det säkert lämpligt med en viss röjning för att hindra igenväxning med 

framför allt slån. 

 

 

 
 

Artlista Röd - Lundby    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Acer platanoides lönn  3 

Agrimonia eupatoria småborre  2 

Ajuga pyramidalis blåsuga  3 

Allium oleraceum backlök  1, Röd, 600m SO - OSO om vägkorsn. i Varekil 

Arabis hirsuta lundtrav  1, Röd, 600m SO - OSO om vägkorsn. i Varekil 

Asplenium septentrionale gaffelbräken  2 

Asplenium septentrionale x trichomanes gaffel x svartbräken  1, Röd, 600m SO - OSO om vägkorsn. i Varekil 

Asplenium trichomanes svartbräken  2 

Astragalus glycyphyllos sötvedel  1, vid skogsbrynet 200m SSO om gården Lundby 

Athyrium filix-femina majbräken  3 

Berberis vulgaris berberis  3 

Campanula persicifolia stor blåklocka  3 

Carex caryophyllea vårstarr  1, S om slakteriet    

Centaurea jacea rödklint  2 

Corylus avellana hassel  3 

Cotoneaster niger svartoxbär  1, vid bergsbranten 400 -500m NNO om vägkorsn. vid 
Varekil 

Crataegus laevigata rundhagtorn  2 

Crataegus monogyna trubbhagtorn  2 

Dianthus deltoides backnejlika  1, strax Ö om gården Lundby 

Dryopteris dilatata lundbräken  3 

Dryopteris filix-mas träjon  3 

Elymus caninus lundelm S 3 

Fragaria vesca smultron  3 

Fraxinus excelsior ask  3 

Galium boreale vitmåra  2 

Geranium sanguineum blodnäva  3 

Hepatica nobilis blåsippa S, F 3 

Hypericum perforatum äkta johannesört  2 
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Hypochoeris maculata slåtterfibbla  1, 450m NNO om vägkorsn. vid Varekil 

Lathyrus linifolius gökärt  3 

Linum catharticum vildlin  1, vid skogsbrynet 200m SSO om gården Lundby 

Lychnis viscaria tjärblomster  2 

Matteuccia struthiopteris strutbräken S 1, 350m O - ONO om vägkorsn. vid Varekil 

Melica nutans bergslok  3 

Melica uniflora lundslok  3 

Mercurialis perennis skogsbingel  3 

Mycelis muralis skogssallat  3 

Origanum vulgare kungsmynta  3 

Phegopteris connectilis hultbräken  3 

Poa nemoralis lundgröe  3 

Polygala vulgaris jungfrulin  1, S om slakteriet 

Primula veris gullviva (F) 2 

Prunus avium sötkörsbär  3 

Quercus robur ek  3 

Ranunculus auricomus majsmörblomma  3 

Rhamnus cathartica getapel  1, 150m SSO om gården Lundby 

Rosa canina stenros  3 

Rosa villosa ssp. mollis hartsros  1, S om slakteriet 

Rubus caesius blåhallon  1, vid skogsbrynet 200m SSO om gården Lundby 

Rubus infestus orustbjörnbär A, NT 1, intill körvägen från gården Lundby mot Vassbotten 

Rubus wahlbergii hasselbjörnbär  2 

Sambucus racemosa druvfläder  3 

Saxifraga granulata mandelblomma  2 

Silene dioica rödblära  2 

Stachys sylvatica stinksyska  2 

Torilis japonica rödkörvel  1, strax Ö om gården Lundby 

Trifolium medium skogsklöver  2 

Ulmus glabra alm  3 

Valeriana sambucifolia  flädervänderot  3 

Viburnum opulus olvon  3 

Vicia sepium häckvicker  3 

Woodsia ilvensis hällebräken  1, 300m ONO om vägkorsn. vid Varekil 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gunnarsbo 

 
Skogsbingel och annat i den rika randlövskogen vid Gunnarsbo 
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Den välutvecklade randlövskogen vid Gunnarsbo tillhör de absolut rikaste i kommunen och är sedan 

länge känd för sin fina flora. Bland rariteterna här kan nämnas den lilla ormbunken murruta, som är 

mycket sällsynt i Bohuslän. Lättvittrade bergarter i kombination med skalförekomster möjliggör den 

exklusiva örtfloran. Området är i sin helhet registrerad som nyckelbiotop och skyddsvärt ur en rad 

olika aspekter. 

 

 

 
 

Artlista - Gunnarsbo    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Acer platanoides lönn  3 

Actaea spicata trolldruva S 1, 300m NNO om infart till Ringseröd 

Agrimonia eupatoria småborre   2, Vid skogsbrynet 200m S om Gunnarsbo handelsträdgård 

Ajuga pyramidalis blåsuga   3 

Alchemilla glabra glatt daggkåpa   2 

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa   3 

Allium oleraceum backlök   1, 300m S-SSO om Gunnarsbo handelsträdgård 

Arabis hirsuta lundtrav  1, 300m S - SSo om Gunnarsbo handelsträdgård 

Asplenium ruta-muraria murruta  1, Uppe i branten 150m Ö - ONO om infart till Ringseröd 

Asplenium septentrionale gaffelbräken   3 
Asplenium septentrionale x 
trichomanes gaffel x svartbräken  1, 300m S- SSO om Gunnarsbo handelsträdgård 

Asplenium trichomanes svartbräken   3 

Berberis vulgaris berberis   2 

Campanula persicifolia stor blåklocka   2 

Cardamine hirsuta bergbräsma   1 

Carex digitata vispstarr  3 

Carex remota skärmstarr S 1, 225m NNO om infart till Ringseröd 

Convallaria majalis liljekonvalj   2 

Corydalis intermedia smånunneört   2, 300- 350m S - SSO om Gunnarsbo handelsträdgård 

Corylus avellana hassel   3 

Crataegus laevigata rundhagtorn   2 

Cystopteris fragilis stenbräken   3 

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  
Jungfru Marie 
nycklar S, F 1, 200m NO om infart till Ringseröd 

Daphne mezereum tibast (F) 1, ca 150m Ö om infart till Ringseröd 

Elymus caninus lundelm S 3 

Fallopia dumetorum lövbinda   2 

Fragaria vesca smultron     

Fraxinus excelsior ask   3 

Gagea lutea vårlök   2 

Geranium sanguineum blodnäva   2, 350m SSO om Gunnarsbo handelsträdgård 

Gymnocarpium dryopteris ekbräken   2 

Hedera helix murgröna S, F 1, 300m NNO om infart mot Ringseröd 

Hepatica nobilis blåsippa S, F 3 

Hypericum montanum bergjohannesört   1, 350m SSO om Gunnarsbo handelsträdgård, 
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Lathraea squamaria vätteros S 1, 200m No om infart till Ringseröd 

Lathyrus niger vippärt S 1, 300- 350m S - SSO om Gunnarsbo handelsträdgård 

Lonicera periclymenum vildkaprifol   3 

Malus sylvestris vildapel   2 

Melica nutans bergslok   2 

Melica uniflora lundslok   2, 400m S - SSO om Gunnarsbo handelsträdgård 

Mercurialis perennis skogsbingel   3 

Origanum vulgare kungsmynta   3 

Paris quadrifolia ormbär S 2, 200m No om infart till Ringseröd, 

Poa nemoralis lundgröe   3 

Polygonatum odoratum getrams   3 

Primula veris gullviva (F) 1, 200m SSO om Gunnarsbo handelsträdgård 

Quercus petraea bergek   3 

Quercus robur ek   3 

Ranunculus auricomus majsmörblomma   3 

Rhamnus cathartica getapel   1, 350m SSO om Gunnarsbo handelsträdgård 

Rubus caesius blåhallon   1, vid skogsbryn 200m S om Gunnarsbo handelsträdgård 

Rubus saxatilis stenbär   3 

Sanicula europaea sårläka S fanns 1995 ungefär 225m NNO om infart till Ringseröd 

Satureja vulgaris bergmynta   1, 350m SSO om Gunnarsbo handelsträdgård,  

Saxifraga granulata mandelblomma   2 

Sedum annuum liten fetknopp  2 

Tilia cordata lind S 2 

Ulmus glabra alm   3 

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   3 

Viburnum opulus olvon  3 

Vicia sepium häckvicker   3 

Viola riviniana skogsviol   3 

Woodsia ilvensis hällebräken   2, 300m S-SSO om Gunnarsbo handelsträdgård m.fl. ställen 

         125m Ö om infart till Ringseröd 

       200m SSO om Gunnarsbo handelsträdgård 

         125m Ö om infart till Ringseröd 

 

 

 

 

 

 

4.  Svanvik - Råssövägen 

 

Randlövskogen ligger utefter den lilla vägen mellan ”Svanviks lada” och Rossövägen och har en längd 

av en dryg kilometer. 

Av artförteckningen framgår att signalarterna bäckbräsma och lind förekommer här. Invid bäcken nära 

Svanviksvägen växer det ståtliga gräset långsvingel, som inte är känt från andra ställen i kommunen. 

Totalt sett är denna randlövskog annars inte så värst rik på exklusiva arter. 
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Artlista - Svanvik-
Råssövägen 

   

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Abies alba silvergran  2, bildar bestånd V om gården Rörvik 

Acer platanoides lönn  3 

Asplenium trichomanes svartbräken  1, intill vägen 300m V om "Svanviks lada" 

Berberis vulgaris berberis  3 

Cardamine amara bäckbräsma S 1, intill bäcken 100m NV om "Svanviks lada" 

Convallaria majalis liljekonvalj  1, ca 50m Ö om gården Rörvik och 300m V om gården 

Corylus avellana hassel  3 

Crataegus laevigata rundhagtorn  2 

Crataegus monogyna trubbhagtorn  2 

Dryopteris dilatata lundbräken  2 

Dryopteris expansa nordbräken  2 

Dryopteris filix-mas träjon  3 

Epipactis helleborine skogsknipprot F 1, nära lsvg. strax V om "Svanviks lada" 

Fagus sylvatica bok  2 

Festuca gigantea långsvingel  1, intill bäcken 100m NV om "Svanviks lada" 

Fragaria vesca smultron  3 

Geum rivale humleblomster  3 

Geum rivale x urbanum humleblomster x nejlikrot 1, Vid Rörviks gamla tomt 

Geum urbanum nejlikrot  3 

Heracleum mantegazzianum jätteloka  1, intill bäcken 100m NV om "Svanviks lada" 

Lonicera periclymenum vildkaprifol  3 

Melica nutans bergslok  2 

Melica uniflora lundslok  1, nära vägen 300-350m V om "Svanviks lada" 

Poa nemoralis lundgröe  3 

Polygonatum odoratum getrams  1, nära korsn. Svanviksvägen - Rossövägen 

Prunus avium sötkörsbär  2 

Quercus petraea x robur bergek x ek  2 

Quercus robur ek  3 

Ranunculus auricomus majsmörblomma  3 

Ribes alpinum måbär  1, N om gården Rörvik 

Rosa villosa ssp. mollis hartsros  1, intill vägen 300m från Rossövägen 

Rubus infestus orustbjörnbär A, NT 2 

Rubus plicatus sötbjörnbär  2 

Rubus wahlbergii hasselbjörnbär  1, intill bäcken 100m NV om "Svanviks lada" 

   1, nära korsn. Svanviksvägen - Rossövägen 

Salix x rubens grönpil  1, intill bäcken 100m NV om "Svanviks lada" 

Sambucus nigra fläder  2 

Scrophularia nodosa flenört  2 

Stachys sylvatica stinksyska  2, mycket rikligt nära Svanviksbäcken 

Tilia cordata lind S 2 

Valeriana sambucifolia  flädervänderot  2 

Viburnum opulus olvon  2 

Vicia sepium häckvicker  2 
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5.  Bäckevik - Lyr 

 

Denna randlövskog ligger inklämd mellan bergssidan och den bäck som rinner ut vid Bäckevik. 

 

Skalinnehåll i marken ger förutsättning för en rik flora med exempelvis luktsmåborre, nässelklocka, 

blåsippa, vippärt, lundslok och kungsmynta. 

 

Området är inte klassat som nyckelbiotop 

 

 
 
Artlista - Bäckevik    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Actaea spicata trolldruva S  

Agrimonia eupatoria småborre   

Agrimonia procera luktsmåborre   

Allium oleraceum backlök   

Alnus glutinosa klibbal   

Angelica sylvestris strätta   

Campanula persicifolia stor blåklocka   

Campanula trachelium nässelklocka   

Convallaria majalis liljekonvalj   

Corylus avellana hassel   

Cotoneaster divaricatus spärroxbär   

Crataegus laevigata rundhagtorn   

Crataegus monogyna trubbhagtorn   

Dryopteris filix-mas träjon   

Elymus caninus lundelm S  

Equisetum pratense ängsfräken   

Fagus sylvatica bok   

Fragaria vesca smultron   

Fraxinus excelsior ask   

Geum rivale humleblomster   

Geum urbanum nejlikrot   

Hepatica nobilis blåsippa S, F  

Heracleum sphondylium ssp. sphondylium vit björnloka   

Jasione montana blåmunkar   

Lathyrus linifolius gökärt   

Lathyrus niger vippärt S  

Lonicera periclymenum vildkaprifol   

Lychnis viscaria tjärblomster   

Melampyrum pratense ängskovall   

Melica nutans bergslok   
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Melica uniflora lundslok   

Mercurialis perennis skogsbingel   

Moehringia trinervia skogsnarv   

Mycelis muralis skogssallat   

Origanum vulgare kungsmynta   

Oxalis acetosella harsyra   

Poa nemoralis lundgröe   

Polygala vulgaris jungfrulin   

Primula veris gullviva (F)  

Prunus avium sötkörsbär   

Pteridium aquilinum örnbräken   

Quercus petraea bergek   

Quercus robur ek   

Ranunculus auricomus majsmörblomma   

Ranunculus bulbosus knölsmörblomma   

Ranunculus ficaria svalört   

Ribes nigrum svarta vinbär   

Rosa dumalis nyponros   

Rubus caesius blåhallon   

Rubus saxatilis stenbär   

Satureja vulgaris bergmynta   

Scrophularia nodosa flenört   

Sedum album vit fetknopp   

Silene dioica rödblära   

Stachys sylvatica stinksyska   

Stellaria alsine källarv   

Ulmus glabra alm   

Viburnum opulus olvon   

Vicia sepium häckvicker   

Viola riviniana skogsviol   

 

 

 

 

 

 

 

6.  Köperöd 

 

 
I skogen vid Köperöd 
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Mellan bergen i öster och Köperödsbäcken utbreder sig en magnifik randlövskog, som även fortsätter 

på den västra sidan av bäcken. 

 

Delar av skogen är registrerad som nyckelbiotop. Det är fr.a. rikedomen på gamla träd av ek, alm, 

klibbal och asp samt rikligt med döda och döende träd som gör skogen skyddsvärd. 

 

Markvegetationen är rik beroende på stort skalinnehåll i marken och här märks arter som murgröna, 

tvåblad, desmeknopp, kungsmynta och vippärt. Bland buskvegetationen kan nämnas getapel och rikligt 

med murgröna. 

 

 
 

 

 
Artlista - Köperöd    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 
Acer platanoides lönn   
Adoxa moschatellina desmeknopp S  
Alchemilla subcrenata ängsdaggkåpa   
Allium oleraceum backlök   
Allium scorodoprasum skogslök   
Alnus glutinosa klibbal   
Angelica sylvestris strätta   
Asplenium septentrionale gaffelbräken   
Asplenium trichomanes svartbräken   
Astragalus glycyphyllos sötvedel   
Athyrium filix-femina majbräken   
Betula pendula vårtbjörk   
Cardamine hirsuta bergbräsma   
Carex digitata vispstarr   
Carex elongata rankstarr S  
Carex flacca slankstarr   
Convallaria majalis liljekonvalj   
Corylus avellana hassel   
Cotoneaster scandinavicus rött oxbär   
Crataegus monogyna trubbhagtorn   
Dryopteris dilatata lundbräken   
Dryopteris filix-mas träjon   
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Equisetum sylvaticum skogsfräken   
Fragaria vesca smultron   
Fraxinus excelsior ask   
Gagea lutea vårlök   
Geranium sanguineum blodnäva   
Geum rivale humleblomster   
Geum urbanum nejlikrot   
Gymnocarpium dryopteris ekbräken   
Hedera helix murgröna S,F  
Hepatica nobilis blåsippa S, F  
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum sibirisk björnloka   
Hieracium calliglaucum norsk hällfibbla   
Hieracium sarcophyllum fetfibbla   
Hieracium sect. Hieracium skogsfibblor   
Lathyrus linifolius gökärt   
Lathyrus niger vippärt S  
Listera ovata tvåblad S,F  
Lonicera periclymenum vildkaprifol   
Lycopus europaeus strandklo   
Maianthemum bifolium ekorrbär   
Melica nutans bergslok   
Melica uniflora lundslok   
Mercurialis perennis skogsbingel   
Moehringia trinervia skogsnarv   
Mycelis muralis skogssallat   
Origanum vulgare kungsmynta   
Oxalis acetosella harsyra   
Paris quadrifolia ormbär S  
Phegopteris connectilis hultbräken   
Poa nemoralis lundgröe   
Polygonatum odoratum getrams   
Polypodium vulgare stensöta   
Primula veris gullviva (F)  
Quercus robur ek   
Ranunculus auricomus majsmörblomma   
Rhamnus cathartica getapel   
Rosa dumalis nyponros   
Rubus caesius blåhallon   
Rubus wahlbergii hasselbjörnbär   
Salix caprea sälg   
Sambucus racemosa druvfläder   
Saxifraga granulata mandelblomma   
Scrophularia nodosa flenört   
Stachys sylvatica stinksyska   
Tilia cordata lind S  
Torilis japonica rödkörvel   
Trifolium medium skogsklöver   
Tussilago farfara hästhov   
Ulmus glabra alm   
Valeriana sambucifolia  flädervänderot   
Viburnum opulus olvon   
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7.  Morlanda 

 
Randlövskogen längs kanten av Morlandadalen 

 

Längs hela sprickdalen från Boxvik till Morlanda brygga kläds den östra bergssidan av en randlövskog 

som har stor betydelse för landskapsbilden i Morlandadalen och som bitvis har stora biologiska 

kvaliteter. 

Vissa partier, som vid Huseby och Morlanda, är klassade som nyckelbiotoper. 

 

Inom detta projekt har vi inventerat sträckan från Lerklev till Huseby klev och några områden och arter 

som särskilt bör nämnas är: 

Huseby klev med bl.a rikligt med desmeknopp, lundvårlök och sankt Pers nycklar. 

Uggletofta (”Himlabacken”) – med ett av Bohusläns mest magnifika bokbestånd och förekomster av 

bl.a. vippärt och vårärt. Den senare är ytterligt sällsynt i dessa trakter och finns endast på ett fåtal 

lokaler i landskapet. 

Berga klev med en gammal grovstammig ädellövskog. Här, liksom i hela området är storrams vanlig. 

Gulsippa har ett par mindre bestånd i närheten av kleven. 
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Artlista - Morlanda    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst i område 

Abies alba silvergran   C,D 

Acer platanoides lönn   

Actaea spicata trolldruva S D,E 

Adoxa moschatellina desmeknopp S A,B 

Aesculus hippocastanum hästkastanj   A 

Ajuga pyramidalis blåsuga   A 

Alchemilla glabra glatt daggkåpa   B,C 

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa   A 

Alchemilla subcrenata ängsdaggkåpa   A,C,D 

Allium oleraceum backlök   B,D 

Allium scorodoprasum skogslök   C 

Alnus glutinosa klibbal   

Anemone ranunculoides gulsippa (F) D,E 

Angelica sylvestris strätta   B,D 

Aquilegia vulgaris akleja  A 

Athyrium filix-femina majbräken   A,C,E,F 

Berberis vulgaris berberis   A,B,F 

Betula pendula vårtbjörk   A,B,C,F 

Blechnum spicant kambräken S F 

Campanula latifolia hässleklocka S E 

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka   A,C 

Campanula trachelium nässelklocka   B 

Carex digitata vispstarr   A,B,F 

Carex elongata rankstarr S C 

Carex hirta grusstarr   A,D 

Carex remota skärmstarr S C 

Chrysosplenium alternifolium gullpudra S A,C,D 

Convallaria majalis liljekonvalj   B,D,E 

Corylus avellana hassel   A,B,C,D,E,F 

Crataegus laevigata rundhagtorn   D 

Dryopteris carthusiana skogsbräken   C,E 

Dryopteris dilatata lundbräken   B,C,D,F 

Dryopteris expansa nordbräken   A,B 

Dryopteris filix-mas träjon   A,B,C,D,E,F 

Elymus caninus lundelm S A,B,E 

Equisetum hyemale skavfräken   A 

Equisetum pratense ängsfräken   A,B,D 

Equisetum sylvaticum skogsfräken   A,C 

Fagus sylvatica bok   A,B,E 

Fragaria vesca smultron   A,B,C,D 

Fraxinus excelsior ask   A,B,C,D,E,F 

Gagea lutea vårlök   A,B,D 

Gagea spathacea lundvårlök S E 

Galium album stormåra   D 

Galium uliginosum sumpmåra   A 

Geum rivale humleblomster   A,B,C,D,E,F 

Geum urbanum nejlikrot   A,B,C,D,E 

Goodyera repens knärot S,F D 

Gymnocarpium dryopteris ekbräken   A,D,E,F 

Hepatica nobilis blåsippa S, F A,B,D,E 

Heracleum sphondylium ssp. sibiricum sibirisk björnloka   D 

Hieracium calliglaucum norsk hällfibbla  A 

Hieracium pellucidum granfibbla  B 

Hieracium sect. Oreadea  klippfibblor     

Hieracium sect. Vulgata hagfibblor   A 

Huperzia selago lopplummer   C 

Hypericum perforatum äkta johannesört   A,D 
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Impatiens parviflora blekbalsamin   A 

Lathyrus linifolius gökärt   B,D,E 

Lathyrus niger vippärt S B 

Lathyrus vernus vårärt S B 

Leucanthemum vulgare prästkrage   A 

Lonicera periclymenum vildkaprifol   A,B,C,D,E,F 

Malus sylvestris vildapel   A,D 

Matteuccia struthiopteris strutbräken S D 

Melampyrum pratense ängskovall   B 

Melica nutans bergslok   A,B,C,E 

Melica uniflora lundslok   B 

Mercurialis perennis skogsbingel   A,B,C,D,E 

Moehringia trinervia skogsnarv   A,B,E 

Mycelis muralis skogssallat   B,D 

Orchis mascula Sankt Pers nycklar F A 

Oxalis acetosella harsyra   A,B,C,D,E,F 

Paris quadrifolia ormbär S A,B,D,E,F 

Phegopteris connectilis hultbräken   A,B,C,D,E,F 

Poa nemoralis lundgröe   A,B,D,E,F 

Polygonatum multiflorum storrams S A,B,D,E,F 

Primula veris gullviva (F) A,B,D,E 

Prunus avium sötkörsbär   A,B,C,E 

Quercus robur ek   A,B,C,D,F 

Ranunculus auricomus majsmörblomma   A,B,C,D,E,F 

Ranunculus ficaria svalört   

Rosa dumalis nyponros   A,C,D 

Rosa villosa ssp. mollis hartsros   D 

Rubus caesius blåhallon   A 

Rubus infestus orustbjörnbär NT F 

Rubus nessensis skogsbjörnbär   A 

Rubus norvegicus västkustbjörnbär NT C 

Rubus plicatus sötbjörnbär   A,C,D 

Rubus wahlbergii hasselbjörnbär   A,C 

Salix caprea sälg   F 

Sambucus nigra fläder   F 

Sambucus racemosa druvfläder   C,F 

Saxifraga granulata mandelblomma   D 

Scorzonera humilis svinrot   A 

Scrophularia nodosa flenört   A 

Silene dioica rödblära   A,B,C,D,E 

Sorbus intermedia oxel   F 

Stachys sylvatica stinksyska   A,B,C,D,E,F 

Stellaria alsine källarv   F 

Stellaria nemorum  lundarv S B,E 

Tilia cordata lind S B,C,D 

Trientalis europaea skogsstjärna   A,B 

Trifolium medium skogsklöver   D 

Ulmus glabra alm   A,B,C,D,E,F 

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   A,C,D,E,F 

Veronica beccabunga bäckveronika   A 

Viburnum opulus olvon   A,B,C,D,F 

Vicia sepium häckvicker   A,B,D,E 

Viola riviniana skogsviol   A,B,D,E,F 
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8.  Brattås 

 

Utmed den branta nordvästsluttningen av Brattås Vette ligger en smal men långsträckt randlövskog 

som innehåller en hel del gamla träd av fr.a. ek och bok. 

I ett parti av skogen finns också en skalgrusbank och skalgruset präglar också övriga delar av skogen 

så att markvegetationen blir rik med bl.a. trolldruva, ormbär och springkorn. Skogens belägenhet gör 

att den har en rik kryptogamflora. 

 

Området är inte medtaget bland Skogsstyrelsens nyckelbiotoper. 

 

 
 
Artlista - Brattås    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Abies alba silvergran   

Acer platanoides lönn   

Actaea spicata trolldruva S  

Ajuga pyramidalis blåsuga   

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa   

Alnus glutinosa klibbal   

Athyrium filix-femina majbräken   

Betula pendula vårtbjörk   

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka   

Campanula trachelium nässelklocka   

Cardamine pratensis ängsbräsma   

Centaurea jacea rödklint   

Centaurea scabiosa väddklint   

Chrysosplenium alternifolium gullpudra S  

Convallaria majalis liljekonvalj   

Corylus avellana hassel   

Crataegus monogyna trubbhagtorn   

Cystopteris fragilis stenbräken   

Dryopteris carthusiana skogsbräken   

Dryopteris dilatata lundbräken   

Dryopteris expansa nordbräken   

Dryopteris filix-mas träjon   

Equisetum sylvaticum skogsfräken   

Fagus sylvatica bok   

Fragaria vesca smultron   

Fraxinus excelsior ask   

Gagea lutea vårlök   
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Gagea spathacea lundvårlök S  

Galium album stormåra   

Galium boreale vitmåra   

Galium verum gulmåra   

Geum rivale humleblomster   

Geum urbanum nejlikrot   

Gymnocarpium dryopteris ekbräken   

Hepatica nobilis blåsippa S, F  

Hieracium sarcophyllum fetfibbla   

Hieracium sect. Vulgata hagfibblor   

Impatiens glandulifera jättebalsamin   

Impatiens noli-tangere springkorn S  

Lathyrus linifolius gökärt   

Leucanthemum vulgare prästkrage   

Lonicera periclymenum vildkaprifol   

Maianthemum bifolium ekorrbär   

Malus sylvestris vildapel   

Melampyrum pratense ängskovall   

Melica nutans bergslok   

Mercurialis perennis skogsbingel   

Moehringia trinervia skogsnarv   

Oxalis acetosella harsyra   

Paris quadrifolia ormbär S  

Phegopteris connectilis hultbräken   

Poa nemoralis lundgröe   

Quercus robur ek   

Ranunculus auricomus majsmörblomma   

Ranunculus ficaria svalört   

Ribes rubrum röda vinbär   

Rosa canina stenros   

Rosa dumalis nyponros   

Rubus infestus orustbjörnbär NT  

Rubus plicatus sötbjörnbär   

Stachys sylvatica stinksyska   

Stellaria alsine källarv   

Tilia cordata lind S  

Trientalis europaea skogsstjärna   

Trifolium medium skogsklöver   

Ulmus glabra alm   

Viburnum opulus olvon   

Vicia sepium häckvicker   

Viola riviniana skogsviol   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Kopperöd -Ölseröd 

 

Den rikaste delen av denna randlövskog finns ca.225 m SO om norra gården vid Kopperöd. Här finns 

en riklig förekomst av tandrot, en art som bara finns på några få andra ställen i kommunen. På samma 

ställe hittar man också krävande arter som hässlebrodd, lundbräsma, trolldruva och vätteros. 

Bergsluttningen ner mot ån söder om Ölseröd hyser signalarter såsom gullpudra, lundvårlök, 

skärmstarr och strutbräken. 
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Artlista - Kopperöd-Ölseröd    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Actaea spicata trolldruva S 1, 225m SO om norra gården vid Kopperöd, 

        150m OSO -SO om södra gården vid Kopperöd 

Ajuga pyramidalis blåsuga  2 

Asplenium trichomanes svartbräken  2 

Campanula persicifolia stor blåklocka  2 

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka  2 

Cardamine bulbifera tandrot S 1, 225m SO om norra gården vid Kopperöd 

Cardamine flexuosa skogsbräsma  1, 225m SO om norra gården vid Kopperöd 

Cardamine impatiens lundbräsma S 1, 225m SO om norra gården vid Kopperöd 

Carex digitata vispstarr  3 

Carex pairaei snårstarr    1, 200m SO -SSO om södra gården vid Kopperöd 

Carex remota skärmstarr S 1, 250 m SSO -SO om avfarten mot Ekliden fr. v.160 

Chrysosplenium alternifolium gullpudra S 1, 250m SSO -SO om avfarten mot Ekliden fr. v.160 

Convallaria majalis liljekonvalj  2 

Corylus avellana hassel  3 

Cystopteris fragilis stenbräken  2 

Elymus caninus lundelm S 2 

Fraxinus excelsior ask  3 

Gagea spathacea lundvårlök S 1, 200m SO om avfarten mot Ekliden fr. v.160 

Gymnocarpium dryopteris ekbräken  2 

Hepatica nobilis blåsippa S, F 3 

Hieracium oistophyllum trollfibbla  1, 225m SO om norra gården vid Kopperöd 

Hieracium sect. Vulgata hagfibblor  3 

Huperzia selago lopplummer  1, 100m NNO om norra gården vid Kopperöd 

Lathraea squamaria vätteros S 1, 225m SO om norra gården vid Kopperöd 

Matteuccia struthiopteris strutbräken S 1, 250 m SSO -SO om avfarten mot Ekliden fr. v.160 

Melica nutans bergslok  3 

Mercurialis perennis skogsbingel  2 

Milium effusum hässlebrodd  1, 225m SO om norra gården vid Kopperöd 

Mycelis muralis skogssallat  3 

Poa nemoralis lundgröe  3 

Quercus robur ek  3 

Ranunculus auricomus majsmörblomma  3 

Rubus infestus orustbjörnbär A, NT 2 

Scrophularia nodosa flenört  2 

Silene dioica rödblära  2 

Tilia cordata lind S 3 

Ulmus glabra alm  3 

Valeriana sambucifolia  flädervänderot  3 

Vicia sepium häckvicker  2 

Viola riviniana skogsviol  3 
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10.  Stubbeberget - Nöteviken 

 

 
Bokskogen vid Nöteviken 

 

 

Sluttningen vid Nöteviken är sedan gammalt känd för sin rika växtlighet. 

Området längre norrut är till stor del kargt med mager växtlighet, men här och var finns det klyftor 

med rikare flora. Signalarten lind uppträder längs större delen av området. 

Ungefär 400 -600m norr om Nöttången finns ytterligare ett rikområde med arter som klippoxel, rött 

oxbär, tandrot och skogssvingel. Skogen här, är liksom den vid Nöteviken, klassad som nyckelbiotop. 

Speciellt rik växtlighet finns också i den svårtillgängliga branten väster om Såtens rastplats. 
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Artlista - Stubbeberget-
Nöteviken 

   

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Abies alba silvergran  2 

Acer platanoides lönn  3 

Asplenium septentrionale gaffelbräken  2 

Asplenium trichomanes svartbräken  2 

Calamagrostis epigejos bergrör  2 

Campanula latifolia hässleklocka S 1, Nöteviken125m NNO om gångtunneln under v.160 

Campanula persicifolia stor blåklocka  2 

Cardamine bulbifera tandrot S 1, Nöteviken 300m N -NNO om gångtunneln under v.160 

       400m S- SSO om Såtens fyr 

Carex digitata vispstarr  3 

Carex hostiana ängsstarr  1, Nöteviken 275m OSO om huset på Nöttången 

Convallaria majalis liljekonvalj  3 

Corylus avellana hassel  3 

Cotoneaster scandinavicus rött oxbär  2, mest 400m S-SSO om Såtens fyr 

Daphne mezereum tibast (F) 1, Nöteviken175m NO om gångtunneln under v.160 

Elymus caninus lundelm S 2 

Fagus sylvatica bok  3, bildar här och var rejäla bestånd 

Festuca altissima skogssvingel S, NT 1, 400m SSO om Såtens fyr 

Fraxinus excelsior ask  3 

Gagea lutea vårlök  2 

Geranium sanguineum blodnäva  3 

Goodyera repens knärot S, F 1, 275m SO om Såtens fyr 

Gymnocarpium dryopteris ekbräken  2 

Hedera helix murgröna S, F 1, Nöteviken, 200m OSO om huset på Nöttången 

   1, Nöteviken,200m NO om gångtunneln under v.160 

Hepatica nobilis blåsippa S, F 3 

Hieracium sect. Hieracium skogsfibblor  2 

Hypericum montanum bergjohannesört  1, 350m N om huset på Nöttången 

Hypericum perforatum äkta johannesört  3 

Lathraea squamaria vätteros S 1, Nöteviken 200m NO om gångtunneln under v.160 

Lychnis viscaria tjärblomster  3 

Melica nutans bergslok  3 

Melica uniflora lundslok  3, spridd i en stor del av området 

Mercurialis perennis skogsbingel  2 

Mycelis muralis skogssallat  3 

Origanum vulgare kungsmynta  3 

Prunus avium sötkörsbär  2 

Quercus petraea bergek  3 

Quercus petraea x robur bergek x ek  2 

Quercus robur ek  3 

Rosa elliptica ssp. inodora västkustros A, EN, F 1, 150m NNO om Såtens fyr 

       vid v.160 225m S -SSO om Såtens fyr 

       Nöteviken 125m NNO om gångtunneln under v.160 

       350m ONO om gångtunneln under v.160 vid Nöteviken 

Rosa villosa ssp. mollis hartsros  1, 200m NNO om Såtens fyr 

Rubus infestus orustbjörnbär A, NT 3 

Rubus saxatilis stenbär  2 

Rubus wahlbergii hasselbjörnbär  1, Nöteviken150m SO om huset på Nöttången 

Sanicula europaea sårläka S 1, Nöteviken, 200m NO om gåpngtunneln  

       Nöteviken, 350m ONO om gångtunneln 

Scrophularia nodosa flenört  2 

Senecio jacobaea ssp. jacobaea stånds  1,vid v.160 100m N om Nöttången 

Sorbus intermedia oxel  2 

Sorbus rupicola klippoxel  1, 400m S-SSO om Såtens fyr, 200m N om Nöttången 

       150m NNO om Såtens fyr 

Tilia cordata lind S 3, spridd i hela området 

Ulmus glabra alm  3 

Valeriana sambucifolia  flädervänderot  3 

Verbascum thapsus kungsljus  2 

Viburnum opulus olvon  2 
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11. Söbben- Rimnås 

 

 
Dvärghäxört och mossfällar utmed bergsbranten nordost om Söbben 

 

Området utgörs av varierad lövskog och delvis blandskog utmed bergsbranterna. I söder ansluter 

området till den rika ravinen mot Nedre Ranneberget, som beskrivs bland de kalkpåverkade objekten. 

Mot norr och nordost blir skogen kargare med stort inslag av hägg. Parallellt med vägen mot Övre 

Ranneberget blir det återigen rikare med en rad krävande arter. Skogen härifrån och mot NO är 

registrerad som nyckelbiotop. 

Området ungefär 600 - 800m ONO om avfarten mot Stenshult från väg 160 är speciellt skyddsvärd 

med arter som desmeknopp, dvärghäxört, gullpudra och ormbär i den storblockiga rasbranten under 

mäktiga lodytor. 

 

 

 
 

 
Artlista Söbben - Rimnås    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Adoxa moschatellina desmeknopp S 1, 800m ONO om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Cardamine amara bäckbräsma S 1, 600m ONO om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Carex digitata vispstarr  1, 350m Ö om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Carex remota skärmstarr S 1, 600m ONO om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Chrysosplenium alternifolium gullpudra S 1, 600m och 800m ONO om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Circaea alpina dvärghäxört S 1, 600m ONO om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Convallaria majalis liljekonvalj  2 
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Corylus avellana hassel  3 

Daphne mezereum tibast (F) 1, 200m NO om avfart mot Korset fr. v.160 

Equisetum hyemale skavfräken  1, 600m ONO om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Fagus sylvatica bok  3 

Festuca altissima skogssvingel S, NT 1, 150m ONO om infart mot Korset fr. v.160 

Fraxinus excelsior ask  3 

Gagea lutea vårlök  2 

Gymnocarpium dryopteris ekbräken  3 

Huperzia selago lopplummer  1, 800m ONO om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Lathraea squamaria vätteros S 1, 350m Ö om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Melica nutans bergslok  2 

Mercurialis perennis skogsbingel  1, 350m Ö om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Mycelis muralis skogssallat  3 

Paris quadrifolia ormbär S 2, 400m och 600m ONO om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Prunus avium sötkörsbär  2 

Ranunculus auricomus majsmörblomma  3 

Rubus infestus orustbjörnbär NT 3 

Sorbus rupicola klippoxel  1, 300m ONO om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Stachys sylvatica stinksyska  1, 200m NO om avfart mot Korset fr. v.160 

Tilia cordata lind S 2, 350m Ö om avfart mot Stenshult fr. v.160 

Ulmus glabra alm  3 

Viburnum opulus olvon  2 
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Skalgrusbankar 
 

Inom kommunen har vi ett stort antal större eller mindre skalgrusbankar. Dessa består av skal från 

marina organismer som avlagrats på botten i samband med inlandsisens avsmältning (senglaciala 

bankar) eller senare (postglaciala bankar). De förra består av skal från arktiska arter och karakteriseras 

av stor individrikedom men av få arter. De senare består av skal från en värmekrävande, ofta artrik, 

marin fauna och har ofta stor inblandning av grus och sand. 

 

På skalgrusbankar växer en flora av kalkkrävande eller kalktåliga torrmarksväxter. Dessa ger ofta 

upphov till en betagande blomsterprakt på försommaren innan de torkar bort i högsommarvärmen.  

För människor är skalgrusbankarna attraktiva miljöer med sin stora blomsterprakt och färgrikedom. 

 

Skalgrusbankarna har också varit attraktiva som täkter för att få bra vägfyllnadsmaterial och 

hönsfoder.  Samtliga våra skalgrusbankar är idag till stor del bortgrävda, och vi kan bara i fantasin 

fundera över hur stora de en gång var. 

 

I denna redovisning har vi gjort ett grovt urval och valt ut 11 bankar, för vilka vi redovisar artlistor. 

 

Bevarandeåtgärder 

För samtliga skalgrusbankar gäller följande för att de ska behålla eller få tillbaka sin blomsterprakt: 

Framtida täkt måste förbjudas. 

Busk- och trädröjning måste ske med jämna mellanrum så de inte växer igen. På de bankar som idag 

ligger i skogsmark bör skogen röjas bort. 

Bankarna bör betas. Detta bete ska ske på eftersommaren – hösten, så att blommorna hinner fröa av 

sig. 

Med jämna mellanrum bör grunda gropar göras i bankarna för att skapa vegetationslösa partier där 

frön kan få möjlighet att gro och eventuellt väcka gamla frön som finns i markens fröbank. 

 

 

1. Lyr 

2. Gravedal (Nösund) 

3. Hjortsbacken 

4. Boxvik 

5. Skällersbacken 

 

6. Grindebacken 

7. Malön 

8. Lerskall 

9. Rånäs 

10. Stubbeberget 

11. Söbben
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1.  Lyr 

 

En senglacial skalgrusbank belägen i Låssbo och Röd på Lyr. 

 

Den är idag tyvärr i ohävd och täckt av högväxta örter som kväver de mer intressanta, lågväxta 

torrängsväxterna. 

 

Återupptaget bete är ett måste om området ska återfå sin tidigare karaktär!  

 

 
 
Artlista - Lyr    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I  

Alchemilla micans glansdaggkåpa I  

Alchemilla subcrenata ängsdaggkåpa I  

Anthyllis vulneraria getväppling   

Arrhenatherum elatius knylhavre   

Botrychium lunaria låsbräken I  

Briza media darrgräs I  

Calluna vulgaris ljung   

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I  

Carlina vulgaris spåtistel I  

Centaurea jacea rödklint I  

Cynosurus cristatus kamäxing   

Erica tetralix klockljung   

Frangula alnus brakved   

Galium verum gulmåra I  

Geum rivale humleblomster   

Hieracium pilosella gråfibbla   

Hieracium sect. Oreadea  klippfibblor   

Hypericum perforatum äkta johannesört   

Leucanthemum vulgare prästkrage I  

Linum catharticum vildlin I  

Logfia arvensis ullört   

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle I  

Malus sylvestris vildapel   

Medicago lupulina humlelusern   

Nardus stricta stagg I  

Pimpinella saxifraga bockrot I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Plantago media rödkämpar I  

Polygala vulgaris jungfrulin I  
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Primula veris gullviva I, (F)  

Prunus spinosa slån   

Rosa canina stenros   

Rosa rubiginosa äppelros   

Rubus norvegicus västkustbjörnbär NT  

Salix cinerea gråvide   

Satureja vulgaris bergmynta   

Selinum carvifolia krusfrö   

Succisa pratensis ängsvädd I  

Taraxacum hamatum ängsmaskros   

Taraxacum rubicundum rubinmaskros I  

Verbascum thapsus kungsljus   

 

 

 

 

 

 

2.  Gravedal (Nösund) 

 

En skalgrusbank i ett helt komplex av skalbankar belägna vid Gravedal strax utanför Nösund. 

 

Gamla foton finns från det här området som visar öppna skalgrusbankar med en enastående 

blomrikedom. Idag är dessa områden tyvärr i ohävd och svårt igenväxta. Restaureringsåtgärder är 

nödvändiga! 

 

 
 

 

 
Artlista - Gravedal (Nösund)   
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Acer platanoides lönn   

Actaea spicata trolldruva   

Agrimonia eupatoria småborre   

Alchemilla glabra glatt daggkåpa I  

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I  

Antennaria dioica kattfot I  

Aquilegia vulgaris akleja   

Arctium minus liten kardborre   

Carex caryophyllea vårstarr   

Carex digitata vispstarr   

Carex hirta grusstarr   

Carlina vulgaris spåtistel I  

Centaurea jacea rödklint I  



97 
Centaurea scabiosa väddklint   

Convallaria majalis liljekonvalj   

Elymus caninus lundelm   

Equisetum sylvaticum skogsfräken   

Festuca ovina fårsvingel   

Fragaria vesca smultron   

Frangula alnus brakved   

Fraxinus excelsior ask   

Galium album stormåra   

Galium verum gulmåra I  

Geum rivale humleblomster   

Geum urbanum nejlikrot   

Helictotrichon pubescens luddhavre   

Hepatica nobilis blåsippa F  

Hypericum perforatum äkta johannesört   

Leucanthemum vulgare prästkrage I  

Linum catharticum vildlin I  

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle        I  

Malus sylvestris vildapel   

Melica nutans bergslok   

Mercurialis perennis skogsbingel   

Mycelis muralis skogssallat   

Pimpinella saxifraga bockrot I  

Plantago media rödkämpar I  

Primula veris gullviva I, (F)  

Prunus spinosa slån   

Ranunculus bulbosus knölsmörblomma I  

Rosa dumalis nyponros   

Rubus norvegicus västkustbjörnbär NT  

Satureja vulgaris bergmynta   

Succisa pratensis ängsvädd        I  

Tilia cordata lind   

Torilis japonica rödkörvel   

Trifolium medium skogsklöver I  

Tussilago farfara hästhov   

Ulmus glabra alm   

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   

Viburnum opulus olvon   

Vicia sepium häckvicker   
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3.  Hjortsbacken 

 
Skalgrusbanken vid Hjortsbacken 

 

Denna senglaciala skalgrusbank hade fordom en stor mäktighet men är nu till stor del bortgrävd. 

Den är speciellt skyddsvärd som referensområde, då den blivit vetenskapligt undersökt av Peter 

Hallberg i hans avhandling 1971 (Vegetation auf den Schalenablagerungen in Bohuslän). 

 

Denna och andra bankar i närheten är också särskilt betydelsefulla då de genom sin avvattning givit 

upphov till kalkrika myrar, s.k. rikkärr (se avsnittet ”Sjöarna på Storehamn”).  

 

 

 
 

 

 
Artlista - Hjortsbacken    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Ajuga pyramidalis blåsuga I  

Alchemilla subcrenata ängsdaggkåpa I  

Allium scorodoprasum skogslök   

Arabis hirsuta lundtrav   

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Astragalus glycyphyllos sötvedel   

Botrychium lunaria låsbräken I  

Briza media darrgräs I  

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I  

Carex ericetorum backstarr   

Carex panicea hirsstarr         I  

Carlina vulgaris spåtistel I  

Carum carvi kummin   

Cerastium semidecandrum vårarv   

Cotoneaster divaricatus spärroxbär   
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Euphrasia nemorosa x stricta grå x vanlig ögontröst I  

Euphrasia stricta var. brevipila vanlig ögontröst I  

Fragaria vesca smultron   

Fraxinus excelsior ask   

Galium album stormåra   

Galium verum gulmåra        I  

Hieracium calliglaucum norsk hällfibbla   

Hieracium pilosella gråfibbla   

Hieracium umbellatum flockfibbla   

Juniperus communis en   

Lathyrus linifolius gökärt I  

Linum catharticum vildlin I  

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle         I  

Melica nutans bergslok   

Mercurialis perennis skogsbingel   

Myosotis ramosissima backförgätmigej   

Orthilia secunda björkpyrola   

Pimpinella saxifraga bockrot         I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Plantago media rödkämpar I  

Platanthera bifolia nattviol I, F  

Poa compressa berggröe   

Poa nemoralis lundgröe   

Polygala vulgaris jungfrulin I  

Potentilla argentea femfingerört   

Prunus spinosa slån   

Ranunculus bulbosus knölsmörblomma I  

Satureja vulgaris bergmynta   

Senecio jacobaea ssp. jacobaea stånds   

Succisa pratensis ängsvädd        I  

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   

Viburnum opulus olvon   

Vicia sepium häckvicker   

 

 

4.  Boxvik 

 
Fibblor bland skal, Boxvik 
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Den postglaciala skalgrusbanken intill vägövergången vid Boxvik är sannolikt den mest välkända och 

välbesökta i kommunen. Läget alldeles intill landsvägen gör den speciellt lättillgänglig. Därigenom har 

den också en mycket stor pedagogisk betydelse. 

Något längre åt sydost ligger också i anslutning till landsvägen en mindre bank. 

 

Det sydvända läget skapar ett gynnsamt mikroklimat och ett antal spektakulära arter, som annars är 

ovanliga i kommunen kan påträffas vid Boxvik. Förutom de på de flesta skalgrusbankar 

förekommande växterna bör särskilt nämnas: pukvete, lundtrav, låsbräken, bergjohannesört, havtorn 

och skogsvicker. 

 

 
 

 
Artlista - Boxvik    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrimonia eupatoria småborre   

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I  

Anthyllis vulneraria getväppling   

Arabis hirsuta lundtrav   

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Astragalus glycyphyllos sötvedel   

Botrychium lunaria låsbräken I  

Briza media darrgräs I  

Bromus hordeaceus luddlosta   

Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia  liten blåklocka I  

Campanula trachelium nässelklocka I  

Carex caryophyllea vårstarr   

Carex flacca slankstarr   

Carex panicea hirsstarr I  

Carex pilulifera pillerstarr   

Carlina vulgaris spåtistel I  

Carum carvi kummin   

Centaurea jacea rödklint I  

Centaurea scabiosa väddklint   

Cotoneaster scandinavicus rött oxbär   

Dryopteris dilatata lundbräken   

Erigeron acer gråbinka   

Euphrasia nemorosa grå ögontröst I  

Euphrasia nemorosa x stricta grå x vanlig ögontröst I  

Fallopia dumetorum lövbinda   

Filipendula vulgaris brudbröd I  

Fragaria vesca smultron   

Frangula alnus brakved   

Fraxinus excelsior ask   

Galium album stormåra   
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Galium boreale vitmåra   

Galium verum gulmåra I  

Hedera helix murgröna F  

Hepatica nobilis blåsippa F  

Hieracium peleterianum mattfibbla   

Hieracium pilosella gråfibbla   

Hieracium sect. Vulgata hagfibblor   

Hieracium umbellatum flockfibbla   

Hippophaë rhamnoides havtorn   

Hypericum montanum bergjohannesört   

Hypericum perforatum äkta johannesört   

Juniperus communis en   

Knautia arvensis åkervädd   

Lathyrus linifolius gökärt I  

Linaria vulgaris gulsporre   

Linum catharticum vildlin I  

Lonicera periclymenum vildkaprifol   

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle I  

Malus sylvestris vildapel   

Medicago lupulina humlelusern   

Melampyrum arvense pukvete A, I  

Melica nutans bergslok   

Melilotus albus vit sötväppling   

Mycelis muralis skogssallat   

Orthilia secunda björkpyrola   

Phalaris arundinacea rörflen   

Pimpinella saxifraga bockrot I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Plantago media rödkämpar I  

Platanthera bifolia nattviol I, F  

Poa compressa berggröe   

Polygala vulgaris jungfrulin I  

Potentilla argentea femfingerört   

Primula veris gullviva I, (F)  

Prunella vulgaris brunört   

Prunus spinosa slån   

Quercus petraea bergek   

Radiola linoides dvärglin VU  

Ranunculus bulbosus knölsmörblomma I  

Rhinanthus minor ängsskallra I  

Rosa canina stenros   

Rosa dumalis nyponros   

Rubus caesius blåhallon   

Rubus gothicus spetsbjörnbär   

Rubus plicatus sötbjörnbär   

Rubus saxatilis stenbär   

Rubus wahlbergii hasselbjörnbär   

Rumex thyrsiflorus stor ängssyra   

Satureja vulgaris bergmynta   

Senecio jacobaea ssp. jacobaea stånds   

Succisa pratensis ängsvädd        I  

Taraxacum sect. Erythrosperma  sandmaskrosor I  

Tragopogon pratensis ängshaverrot   

Trifolium campestre jordklöver   

Trifolium medium skogsklöver I  

Tussilago farfara hästhov   

Ulmus glabra alm   

Valeriana sambucifolia  flädervänderot   

Viburnum opulus olvon   

Vicia sylvatica skogsvicker   
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5.  Skällersbacken 

 

Denna senglaciala till stor del bortgrävda skalgrusbank är belägen i ett för övrigt trivialt 

barrskogsområde. 

Det är en slående kontrast att se alla ”skalgrusväxter” plötsligt dyka upp mitt i skogen! 

 

Området har dock tidigare säkerligen varit öppet, och det skulle avsevärt höja områdets naturvärden 

om så åter kunde bli fallet. Då skulle blåsippsmattorna kunna bre ut sig och murgrönan och tätörten få 

sällskap av andra krävande arter. 

 

 
 

 
Artlista - Skällersbacken    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Ajuga pyramidalis blåsuga I  

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I  

Angelica sylvestris strätta   

Anthyllis vulneraria getväppling   

Astragalus glycyphyllos sötvedel   

Betula pubescens glasbjörk   

Calluna vulgaris ljung   

Carex digitata vispstarr   

Carlina vulgaris spåtistel I  

Equisetum palustre kärrfräken   

Equisetum sylvaticum skogsfräken   

Fragaria vesca smultron   

Frangula alnus brakved   

Galium boreale vitmåra   

Galium verum gulmåra I  

Geum rivale humleblomster   

Hedera helix murgröna F  

Hepatica nobilis blåsippa F  

Hieracium pilosella gråfibbla   

Hieracium sect. Vulgata hagfibblor   

Juniperus communis en   

Leucanthemum vulgare prästkrage I  

Linum catharticum vildlin I  

Lotus corniculatus käringtand I  

Mycelis muralis skogssallat   

Myrica gale pors   

Phegopteris connectilis hultbräken   

Picea abies gran   
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Pimpinella saxifraga bockrot I  

Pinguicula vulgaris tätört I  

Pinus sylvestris tall   

Prunella vulgaris brunört   

Scrophularia nodosa flenört   

Senecio jacobaea ssp. jacobaea stånds   

Trifolium medium skogsklöver I  

Tussilago farfara hästhov   

Veronica officinalis ärenpris   

Viburnum opulus olvon   

 

 

 

 

 

 

 

6.  Grindebacken 

 
Skalgrusbanken vid Grindebacken – röjd och betad 

 

Denna postglaciala skalgrusbank ligger i anslutning till kyrkogården vid Härm på Hermanö. 

På senare år har den på ett förtjänstfullt sätt restaurerats genom att buskvegetationen röjts bort och 

betesdjur släppts på. 

 

Noterbara arter: låsbräken, ängshavre, bolmört, backsmörblomma och backglim. 
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Artlista - Grindebacken    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrimonia eupatoria småborre   

Agrostis vinealis bergven   

Aira praecox vårtåtel   

Ajuga pyramidalis blåsuga I  

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I  

Allium vineale sandlök   

Anagallis arvensis rödmire   

Angelica sylvestris strätta   

Antennaria dioica kattfot I  

Anthoxanthum odoratum vårbrodd   

Arabidopsis thaliana backtrav   

Arabis hirsuta lundtrav   

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Asparagus officinalis sparris   

Botrychium lunaria låsbräken I  

Briza media darrgräs I  

Calluna vulgaris ljung   

Carex acuta vasstarr   

Carex flacca slankstarr   

Carex hirta grusstarr   

Carex hostiana ängsstarr I  

Carex ovalis harstarr I  

Carex panicea hirsstarr        I  

Carlina vulgaris spåtistel I  

Centaurea jacea rödklint I  

Centaurea scabiosa väddklint   

Cerastium diffusum västkustarv   

Convulvulus arvensis åkervinda   

Cotoneaster scandinavicus rött oxbär   

Crataegus laevigata rundhagtorn   

Danthonia decumbens knägräs I  

Dianthus deltoides backnejlika I  

Eleocharis quinqueflora tagelsäv   

Equisetum pratense ängsfräken   

Euphrasia stricta var. brevipila vanlig ögontröst I  

Festuca ovina fårsvingel   

Fragaria vesca smultron   

Frangula alnus brakved   

Galium boreale vitmåra   

Galium verum gulmåra        I  

Geranium columbinum duvnäva   

Geranium sanguineum blodnäva I  

Helictotrichon pratense ängshavre   

Helictotrichon pubescens luddhavre   

Heracleum sphondylium ssp. sibiricum sibirisk björnloka   

Hieracium pilosella gråfibbla   

Hieracium umbellatum flockfibbla   

Hyoscyamus niger bolmört   

Hypericum perforatum äkta johannesört   

Juniperus communis en   

Knautia arvensis åkervädd   

Leucanthemum vulgare prästkrage I  

Linum catharticum vildlin I  

Lonicera periclymenum vildkaprifol   

Lotus corniculatus käringtand        I  

Luzula campestris knippfryle        I  

Lychnis viscaria tjärblomster   

Malus sylvestris vildapel   
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Medicago lupulina humlelusern   

Melica nutans bergslok   

Pimpinella saxifraga bockrot        I  

Plantago maritima gulkämpar I  

Plantago media rödkämpar I  

Poa compressa berggröe   

Polygala vulgaris jungfrulin I  

Polygonatum odoratum getrams   

Potentilla argentea femfingerört   

Primula veris gullviva I, (F)  

Prunus spinosa slån   

Radiola linoides dvärglin VU  

Ranunculus polyanthemos backsmörblomma I  

Rhinanthus serotinus höskallra I  

Ribes rubrum trädgårdsvinbär   

Ribes spicatum ssp. spicatum skogsvinbär   

Rosa dumalis nyponros   

Rosa villosa ssp. mollis hartsros   

Rubus caesius blåhallon   

Rubus plicatus sötbjörnbär   

Rubus saxatilis stenbär   

Salix repens krypvide   

Scleranthus perennis vitknavel   

Scorzonera humilis svinrot I  

Sedum acre gul fetknopp   

Sedum album vit fetknopp   

Sedum telephium kärleksört   

Senecio jacobaea ssp. jacobaea stånds   

Silene nutans backglim   

Sorbus intermedia oxel   

Succisa pratensis ängsvädd I  

Taraxacum obliquum dvärgmaskros   

Trifolium campestre jordklöver   

Ulmus glabra alm   

 

 

 

 

7.  Malön 

 

En skalgrusbank belägen i anslutning till en bebyggd tomt på Malön. 

 

Oxtunga och toppklocka är arter som är speciella för denna bank 
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Artlista - Malön    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Agrimonia eupatoria småborre   

Alchemilla filicaulis var. filicaulis späddaggkåpa        I  

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I  

Anchusa officinalis oxtunga   

Anthyllis vulneraria getväppling   

Aquilegia vulgaris akleja   

Botrychium lunaria låsbräken I  

Briza media darrgräs I  

Campanula glomerata toppklocka   

Carex flacca slankstarr   

Carlina vulgaris spåtistel I  

Centaurea jacea rödklint I  

Centaurea scabiosa väddklint   

Cotoneaster scandinavicus rött oxbär   

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  Jungfru Marie nycklar I, F  

Galium album stormåra   

Galium verum gulmåra        I  

Helictotrichon pubescens luddhavre   

Hepatica nobilis blåsippa F  

Hieracium lactucella revfibbla I  

Hieracium pilosella gråfibbla   

Hieracium sect. Hieracium skogsfibblor   

Leucanthemum vulgare prästkrage I  

Linum catharticum vildlin I  

Lotus corniculatus käringtand        I  

Polygala vulgaris jungfrulin I  

Rosa canina stenros   

Rosa villosa ssp. mollis hartsros   

Rubus saxatilis stenbär   

Sorbus intermedia oxel   

Succisa pratensis ängsvädd        I  

Trifolium medium skogsklöver I  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Lerskall 

 

Denna senglaciala skalgrusbank är belägen i ett par dalgångar. Detta har gjort att den delvis är relativt 

fuktig, och ett par mindre bäckar rinner genom området. 

 

Den östra delen betas och här finns arter som vårfingerört, fläckmaskros och bredskaftad 

fläckmaskros. 

 

Den västra delen har tyvärr planterats med gran på 1990-talet. Denna granplantering är nu mycket tät 

och kommer snart att kväva bort den fina floran av bl.a. vårfingerört, tandrot, gullviva och blåsippa. 

Dessutom har grävningar för att rensa och räta ut bäckar i området skett. 

 

Speciella bevarandeåtgärder 

De planterade granarna bör så fort som möjligt tas bort, annars finns risk för att områdets kvaliteter blir 

irreversibelt förstörda. 

Det bör förbjudas att utföra grävningar i områdets vattendrag. 
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Artlista - Lerskall    
Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Alchemilla filicaulis var. filicaulis späddaggkåpa I  

Alchemilla glabra glatt daggkåpa I  

Arenaria serpyllifolia sandnarv   

Briza media darrgräs I  

Cardamine bulbifera tandrot   

Cardamine hirsuta bergbräsma   

Cardamine pratensis ängsbräsma I  

Carex caryophyllea vårstarr   

Carex digitata vispstarr   

Carex panicea hirsstarr I  

Cotoneaster divaricatus spärroxbär   

Equisetum palustre kärrfräken   

Galium boreale vitmåra   

Galium verum gulmåra I  

Hepatica nobilis blåsippa F  

Hieracium sect. Tridentata styvfibblor   

Hieracium vulgatum hagfibbla   

Linum catharticum vildlin I  

Lotus corniculatus käringtand I  

Luzula campestris knippfryle I  

Potentilla crantzii vårfingerört I  

Primula veris gullviva I, (F)  

Ranunculus bulbosus knölsmörblomma I  

Rubus infestus orustbjörnbär NT  

Stachys palustris knölsyska   

Succisa pratensis ängsvädd I  

Taraxacum brachyglossum knoppmaskros I  

Taraxacum euryphyllum bredskaftad fläckmaskros EN  

Taraxacum fulvum tegelmaskros I  

Taraxacum maculigerum fläckmaskros NT  
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9.  Rånäs 

 

Skalbanken är belägen ca. 200m NNV om inre delen av Rånäse kile. (Koordinater: 646565/ 125504). 

Den ligger i sluttningen ovanför vägen som går mot udden vid Rånäs 

 

Skalbanken är inte så värst rik på kärlväxter eftersom den är skuggad av grov granskog. Det är troligt 

att fler arter har funnits här tidigare då landskapet var öppnare. En del arter, såsom sötvedel finns kvar i 

anslutning till skogsbrynet mot vägen. Ökat ljusinsläpp i området torde gynna mångfalden. 

 

 

 
 

 

 
Artlista - Rånäs    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Aquilegia vulgaris akleja  1 

Astragalus glycyphyllos sötvedel  1, nära vägen 

Campanula persicifolia stor blåklocka  2 

Carex digitata vispstarr  2 

Carex pallescens blekstarr  2 

Fraxinus excelsior ask  2 

Galium album stormåra  1 

Hepatica nobilis blåsippa S, F 2 

Hieracium sect. Hieracium skogsfibblor  2 

Hieracium sect. Vulgata hagfibblor  2 

Hypericum perforatum äkta johannesört  2 

Melampyrum sylvaticum skogskovall  2 

Mycelis muralis skogssallat  3 

Polygala vulgaris jungfrulin  1 

Polygonatum odoratum getrams  2 

Ribes alpinum måbär  1 

Ribes uva-crispa krusbär  2 

Rubus infestus orustbjörnbär A, NT 2 

Senecio jacobaea ssp. jacobaea stånds  1 

Stachys sylvatica stinksyska  2 

Trifolium medium skogsklöver  2 

Tussilago farfara hästhov  2 

Vicia sepium häckvicker  2 
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10.  Stubbeberget         

 

Dessa senglaciala skalbankar ligger uppe på Stubbeberget drygt hundra meter isär och benämns här A 

respektive B. 

Bank A ligger ca. 500m OSO om Såtens fyr (Koordinater: 646674/ 125822). Banken är beskriven i G. 

Svenssons ”Skalbanksundersökningar på Orust” som bank 20. Den är efter omfattande täktverksamhet 

nu utplanad och bebyggd med fritidshus. På detta område påträffades gullklöver, vilken är ovanlig på 

Orust. Den är också uppgiven härifrån i gamla uppgifter från 1940-talet. Mycket av växtligheten på 

denna bank gynnas idag av att tomtmarken hålls öppen och hävdas. 

 

Bank B ligger ca. 600m SO – OSO om Såtens fyr. (Koordinater: 646664/ 125826). Denna bank är idag 

till stor del bevuxen med ungskog. Viss röjning har gjorts i området, troligtvis för att man bättre skall 

kunna njuta av blåsippsprakten på våren. På ett par ställen finns öppna gropar med skal. Om skogen 

tillåts att sluta sig torde ljusälskande arter som kattfot, gråbinka och vildlin försvinna 

 

 
 

 
Artlista - Stubbeberget    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa I 1, bank A 

Antennaria dioica kattfot  1, bank B 

Arenaria serpyllifolia sandnarv  1, bank A 

Bellis perennis tusensköna  1, bank A 

Briza media darrgräs  2 

Campanula rotundifolia ssp. 
rotundifolia  

liten blåklocka  2 

Carex digitata vispstarr  3 

Corylus avellana hassel  1, bank B 

Erigeron acer gråbinka  1, bank B 

Fragaria vesca smultron  2 

Galium verum gulmåra  1, bank B 

Gymnocarpium dryopteris ekbräken  2 

Hepatica nobilis blåsippa S, F 2 

Hieracium pilosella gråfibbla  1, bank B 

Hieracium sect. Hieracium skogsfibblor  1, bank B 

Hypericum perforatum äkta johannesört  2 

Leucanthemum vulgare prästkrage  2 

Linum catharticum vildlin  1, bank B 

Luzula campestris knippfryle I 2 

Medicago lupulina humlelusern  1, bank A 

Melampyrum sylvaticum skogskovall  2 

Moehringia trinervia skogsnarv  2 

Orthilia secunda björkpyrola  1, bank B 

Poa compressa berggröe  1, bank B 

Polygala vulgaris jungfrulin  2 

Primula veris gullviva  1, bank A 

Prunella vulgaris brunört  2 

Quercus robur ek  1 
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Ranunculus auricomus majsmörblomma  2 

Ribes rubrum trädgårdsvinbär  1, bank B 

Rosa villosa ssp. mollis hartsros  1, bank B 

Rubus infestus orustbjörnbär A, NT 2 

Salix caprea sälg  1, bank B 

Sorbus intermedia oxel  1, bank B 

Trifolium aureum gullklöver  1, bank A 

Trifolium medium skogsklöver  2 

Tussilago farfara hästhov  1, bank B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Söbben 

 

Skalbanken är belägen ca. 500m Ö om infarten mot Korset från väg 160. (Koordinater: 646792/ 

125924) Den ligger i anslutning till den stig som går genom ravinen från Söbben mot Liden. Strax 

ovanför skalgrusmarken finns pegmatithögar från brytning i området. 

Området med skalbanken utgörs idag av en granskog, som skuggar marken så kraftigt att endast 

skuggfördragande arter finns i fältskiktet. Flertalet av arterna i förteckningen nedan växer inte på 

själva skalbanken utan i den fuktiga, kalkpåverkade ravinen nedanför, där det troligtvis här och var 

också finns små skalförekomster. 

 

Bland arterna som tas upp märks framför allt dvärghäxört och skogssvingel, som är ovanliga arter på 

Orust. Båda är känsliga för körskador och förändringar i ljus- och vattenförhållandena, varför 

slutavverkning i ravinen bör undvikas. Skonsam gallring och plockhuggning torde arterna i fråga klara 

av. 

 

 

 
 

 

 



111 
Artlista - Söbben    

Vet. skapl. namn Sv. namn Kategori Förekomst 

Acer platanoides lönn  2 

Athyrium filix-femina majbräken  2 

Cardamine flexuosa skogsbräsma  1, längs körvägen längre ner i ravinen 

Carex digitata vispstarr  2 

Carex remota skärmstarr S 1, i fuktdråget nedanför skalbanken 

Chrysosplenium alternifolium gullpudra S 1, i fuktdråget nedanför skalbanken 

Circaea alpina dvärghäxört S 1, i fuktdråget nedanför skalbanken 

Corylus avellana hassel  2 

Dryopteris expansa nordbräken  2 

Equisetum hyemale skavfräken  1, längs körvägen längre ner i ravinen 

Equisetum pratense ängsfräken  1, på själva skalbanken 

Equisetum sylvaticum skogsfräken  2 

Fagus sylvatica bok  2 

Festuca altissima skogssvingel S, NT 1, längs körvägen längre ner i ravinen 

Fraxinus excelsior ask  2 

Gymnocarpium dryopteris ekbräken  2 

Hepatica nobilis blåsippa S, F 1, på själva skalbanken 

Mycelis muralis skogssallat  3 

Orthilia secunda björkpyrola  2 

Phegopteris connectilis hultbräken  3 

Pyrola minor klotpyrola  2 

Ribes rubrum trädgårdsvinbär  1 

Tilia cordata lind S 1 

Tussilago farfara hästhov  2 

Vicia sepium häckvicker  2 
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Inventering av rastande sjö- och rovfåglar i Halse- och 

Kalvöfjorden samt Kollungeröd vatten 2006 och 2007 
 
På följande sidor kommer en sammanställning av observationer i delområdena att presenteras. De 

uppgifter som sammanställts är dels från direkta fältstudier av Thomas Liebig, dels från observationer 

inhämtade från Svalan. De arter som presenteras ställs upp i systematisk ordning. Intressanta arter 

kommenteras var och en med en särskild text. En mer komplett artlista ges i tabellform, här anges 

också till exempel uppträdande och maxförekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halsefjorden 
 

 
 

 
Halsefjorden omfattar de grunda vattenområdena utanför sydöstra Orust i huvudsak norr om 

Askeröarna. Vattenområdena utgör tillsammans med Kalvöfjorden i Stigfjorden de sjöfågelrikaste i 

Bohusläns innerskärgård. 

Området är rikt på näringsrika grundbottnar med Zosteraängar, ålgräsängar, kända för sin stora 

rikedom på kräftdjur och fisk. Halsefjorden ligger dessutom i en för fågelflyttning viktig ledlinje 

mellan Kattegatt och Vänern. 

Tillsammans med Stigfjorden är Halsefjorden ett Natura 2000-område och utpekat som ett 

våtmarksområde av internationell betydelse enligt den så kallade Ramsarkonventionen. 
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Betande grågäss vid Halsevägen 

 

Gäss 

Halsefjorden hyser under höst och vår, för Bohuslän, stora mängder rastande gäss. I första hand är det 

åkrarna och framförallt de betade ängarna utmed Halsevägen som har stor attraktionskraft på gäss. 

Totalt observerades under inventeringsåren 8 arter av gäss! Strandängarna vid Borgbacken i 

Varekilsåns mynning håller också en hel del grågäss under höst och vår. 

Under 1990-talet etablerade sig grågåsen som häckfågel i Halsefjorden. Enstaka kullar med gässlingar 

ses under april-maj. 

 

Dykänder 

På Farholmarna hittar vi några av de största bestånden av häckande ejder i Bohusläns inner-skärgård. 

Ejdrar finns i stora mängder i området året runt. 

Under vintern stöter man regelbundet på sjöorre och svärta. Speciellt under januari 2006 var det en 

stor flock med bergänder som uppehöll sig runt Askeröarna. 

 

Salskrake 

Under 2000-talet har det visat sig att det mellan Skåpesund och sundet mellan Askeröarna kan 

uppehålla sig mycket stora flockar med salskrake. Som mest sågs här 63 salskrakar i en flock den 12 

januari 2006. Samma dag låg ytterligare 15 salskrakar i Borgefjorden. 

 

 

 

 
ARTLISTA FÖR HALSEFJORDEN 
Svenskt namn Kategori Förekomst 

Knölsvan  Rastar aldrig i stora numerär. 2 - 3 par häckar i området. 

Sångsvan  Rastar i större antal i feb-mars. Max 80 rastande vid Halsevägen 29 mars-06. 

Bläsgås   Tre observationer under feb-mars-07 av 1-2 ex vid Halsevägen. 

Sädgås   Ovanlig som rastande. En obs 9 april-06 vid Halsevägen. 

Tundrasädgås   En riktig sällsynthet som dök upp invationsartat i jan-06. 3 ex 18 jan-06 vid Halsevägen. 

Spetsbergsgås   Tre observationer av som mest 8 ex vid Halsevägen 27 mars-07. 

Grågås   Rastar i stora mängder vid Halsevägen under höst och vår. Max 408 ex 13 okt-06. 

Kanadagås  Rastar i stora mängder vid Halsevägen under höst och vår. Max 248 ex 4 mars-07. 

Vitkindad gås  Ett ex upphöll sig i flockar med andra gäss vid Halsevägen i feb-07. 

Prutgås  En obs av ett ex 21 mars-06 vid Halsevägen. 

Gravand  Häckar med några par i fjorden. Max 14 ex vid Halsevägen 29 mars-07. 

Gräsand  Häckar med några par i fjorden. Sällan större ansamlingar än 20 ex på strandängar. 

Stjärtand   Rastar sällsynt under höst och vår. Max 4 ex 1 april-06. 

Bläsand  Rastar under höst och vår. Max 48 ex 31 mars-06. 

Kricka  Rastar under höst och vår. Max 40 ex 7 april-06. 

Bergand VU En flock höll till runt Askeröarna vintern -06. Max 42 ex i Askerösundet 18 jan-06. 
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Vigg  Vintergäst i mindre flockar. Max 8 ex 8 okt-07. 

Ejder   450-500 par häckar på Farholmarna och Getebodskär. Flockar på upp till 1000 ex. 

Sjöorre   Från oktober till början av april. Max 45 ex vid Brattholmen 4 jan-07. 

Svärta NT Från oktober till början av april. Max 8 ex runt Fågelskär dec-06. 

Knipa  Ligger ofta i stora flockar i vakar om fjorden fryser. Max 400 ex i Borgefjorden jan-06. 

Salskrake NT I samband med islägg/lossning. Max 15 ex i Borgefjorden 12 jan-06. 

Storskrake  Enstaka övervintrar. Max 15 ex i Borgefjorden jan-06. 

Småskrake  Häckar med flera par i området. Största vinterflocken drygt 100 ex i Borgefjorden feb-07. 

Smålom NT Enstaka smålommar uppehöll sig i området. Som mest 5 ex 25 okt -07. Totalt 8 obs. 

Storlom  Ovanligare än smålom i området. En vår och en sommarfågel. 

Svarthakedopping VU Fjorden håller arten från slutet av augusti till början av april. Som mest 11 ex 6 okt -07. 

Smådopping  En enda observation av en ungfågel 26 sept-06. 

Skäggdopping   Från juli till mitten av april. Som mest 155 ex 5 jan-06. Ej ovanligt med 40-50 ex. 

Gråhakedopping  Sporadisk under sept. och mars-april. Max 5 ex 4 mars-07 

Storskarv  På Fågelskär kan upp till 50 ex stå i mars/april. Kommande häckningslokal? 

Havsörn NT Under vintern kan flera örnar vara i området. Max 4 ex dels 22 jan dels 9 mars-06. 

Brun Kärrhök  Födosöker sporadiskt i ängs- och åkermiljö. Troligen från Kollungeröd vatten. 

Fiskgjuse  Födosöker regelbundet i området från april-sept. 

Fjällvråk  Sällsynt på sträck. 

Ormvråk  Häckar med minst 4 par ej långt från fjorden. 

Duvhök  Jagar regelbundet i området. 

Sparvhök  Jagar regelbundet i området. 

Tornfalk  Dåliga gnagarår gjorde att endast enstaka observationer gjordes 06-07. 

Pilgrimsfalk VU 3 observationer görs under jan/feb både 06 och 07. Övervintrar numera regelbundet. 

Sothöna  Sällsynt vintergäst. Max 9 ex 4 feb-06. 

Dvärgmås   1 ex födosökte utmed Halsevägen 12 dec-06. 

Sillgrissla   Ses under hela året i Halsefjorden. Max 11 ex 17 jan-06. Sommarmax 2 ex 23 juli-06. 

Tordmule  Från okt-feb. Max 9 ex 25 okt-07. 

 

Smålom 

Uppehåller sig regelbundet i Halsefjorden under vinterhalvåret. För att kunna göra goda observationer 

krävs lugnt vatten. 

 

Doppingar 

Skäggdoppingar finns under större delen av vintern i området. Fryser det på flyttar doppingarna till de 

mer strömsatta partierna mellan Halse Nabb – Farholmarna – Askeröfjorden. Totalt är det ej ovanligt 

med över 50 skäggdoppingar i området. 

Svarthakedoppingen är en art som väljer att övervintra i Halsefjorden om det ej blir kraftig isläggning. 

Säkrast ser man svarthakedoppingar mellan Fågelskär och Brattholmen. Siffror på över tio fåglar är 

mycket ovanligt i Bohuslän. 

 

Havsörn 

Vintern 2006 var hårdare än den som kom 2007. Detta avspeglas i antalet observationer av havsörnar i 

området. Under isläggningsvintrar hittar man ofta flera örnar i och runt de strömsatta partierna som 

tidigare nämnts. Inga observationer av havsörnar är gjorda i området utanför december till mars. 

I och med havsörnens expansion västerut är Halsefjorden ett mycket gott födosöksområde för framtida 

häckande havsörnspar. 

 

Pilgrimsfalk 

Med sin goda tillgång på rastande och övervintrande fåglar drar idag Halsefjorden till sig 

övervintrande pilgrimsfalkar. De jagande falkarna söker i första hand tättingar som trastar och kajor 

samt mindre måsfåglar som skratt- och fiskmås. 

 

Vadare 

I artlistan är ej några vadare upptagna beroende på att området endast sporadiskt besöks av rastande 

vadare. Vid dåligt väder under vår- och höstflyttning kan större flockar påträffas. 

Strandskata och tofsvipa häckar med flera par i området. Strandskatorna finner man på öarna medan 

viporna häckar i betesmarker samt på åkrar. Bästa viplokalerna är utmed Halsevägen samt vid 

Varekilsåns mynning. 

Enstaka par av rödbena och större strandpipare häckar i Halsefjorden. 
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Alkor 

Att innerskärgården hyser sillgrissla och tordmule under en stor del av året är spännande. Den ökade 

tillgången på sill i området är säkert det som bidragit till detta. Med öppnandet av vägbankarna vid 

Säckebäck är idag syresättningen mycket bättre i den västra delen av fjorden. Bättre syresättning ger 

bättre förutsättningar för sillen. 

 

 

 
Doppingar och änder 
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Kalvöfjorden 
 

 

 

 
 

Kalvöfjorden är en del av Stigfjorden och ligger framförallt norr om Kalvön. Nordligaste delen av 

området utgörs av Hagaåns mynning vid Kärreberg - Yttre Hjälmvik. I väster ligger Ängholmen som 

bjuder strandängar, välbetade hagar och mycket grunda vikar. Hjälmvik – Härholmen – Råssö bildar 

områdets ostliga gräns. En stor del av det strandnära landskapet utmed Kalvöfjorden präglas av 

naturbetesmarker. 

Själva fjordavsnittet är mycket grunt, vattendjupet är i stora delar mellan 1 – 2 meter. Detta gör att man 

här finner stora, tidigare nämnda, Zosteraängar. Kalvöfjorden är ett av Bohusläns mest förnäma rast- 

och övervintringsområde för sjöfåglar. Området ligger dessutom strategiskt till i fågelflyttningens 

ledlinje mellan Kattegatt och Vänern. 

Kalvöfjorden är som en del av Stigfjorden ett Natura 2000-område och utpekat som ett 

våtmarksområde av internationell betydelse enligt den så kallade Ramsarkonventionen. Stigfjorden är 

dessutom ett naturreservat och utpekat som varande av riksintresse för naturvården. 
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Råssö – Härholmen – Hjälmvik 

 

För fågellivet är området mycket gynnsamt. I och med att vattnet är grunt är störningarna av 

fritidsbåtar mycket litet under sommarhalvåret, varför flera arter väljer att rugga här.  Det grunda 

vattnet ger dessutom svanar, gäss, simänder och vadare en möjlighet till goda födokällor. Området är 

också unikt i det att det rör sig om relativt stora ostörda ytor. 

Blir vintern kall fryser Kalvöfjorden tidigt. De fåglar som valt att stanna i det längsta söker möjligen 

sin tillflykt till de stömsatta vattnen runt Skåpesund eller väljer att lämna landet mot sydväst. 

Fem platser runt fjorden lämpar sig bäst för att få en god överblick. Beroende på vindar, solsken och 

vattenstånd kommer valet av bästa överblickspunkter att variera. De fem platserna är från öster 

Ängholmen, Rörholmen, Kärreberg – Lagmansholmen, Hjälmvik – Härholmen samt Råssö innanför 

Långholmen. 

I artlistan nedan framgår det att Kalvöfjorden i perioder håller mycket stora numerär av sjöfåglar. Från 

början av juli till dess att isen lägger sig finns här flera tusen svanar, gäss och änder. 

 

 
ARTLISTA FÖR KALVÖFJORDEN 

Svenskt namn Kategori Förekomst 

Knölsvan   Förekommer hela året med stora mängder ad. Max 400 ex 18 juli-06 ruggande ad. 

Sångsvan  Förbiflyttande och rastande okt-april. Max 33 betande vid Ängholmen 2 jan-07. 

Mindre sångsvan  1 obs på en förbiflyttande 14 april-06. 

Bläsgås   Rastande under vårflyttning. Max 4 ex mars-07. 

Tundrasädgås   1 ex vid Stala 25-28 jan-06. 

Grågås   Häckar med minst 30 par. Rastar i stora antal höst och vår. Max 800 ex 18 mars-07. 

Grågås x Kanadagås  En hybrid mellan arterna observerades i mars och okt-06. 

Kanadagås  Rastar och ruggar i området. Max 400 ex sommaren-06. 

Vitkindad gås  Tre observationer. Max 10 ex vid Hjälmvik 30 okt-06. 

Prutgås  1 ex vid Hjälmvik 1 juli-28 aug-06. 

Stripgås  2 ex födosökande vid Kärreberg 13 april-06. 

Gravand   Häckar i området med flera par. Stora ansamlingar i mars/april. Max 112 ex 18 mars-07. 

Gräsand  Häckar i området med flera par. Stora ansamlingar under hösten. Max 450 ex 16 sept-06. 

Stjärtand NT Från aug till nov. Flest kring Ängholmen. Max 62 ex 1 sept-06 vid Ängholmen. 

Skedand NT 1 obs 6 juni-07 av en hona. 

Bläsand  Rastar främst under hösten, aug-dec. Max 47 ex vid Ängholmen 2 nov-07. 

Kricka  Rastar höst juni-nov samt vår mars-april. Max 800 ex 16 sept-06. 

Brunand NT Bara en obs 2006-07, vilket är ovanligt. 1 hane 25 juni-06. 

Bergand VU Rastar med få exemplar nov-jan. Max 5 ex 11 okt-07. 

Vigg  Rastar aug-april. Max 147 ex 30 dec-07. 

Ejder   Häckar med ett 100-tal par i området. 

Svärta NT Sällsynt i området. 1 ex 4 feb-07. 

Knipa  Stora flockar juli-feb. Max 600 ex 3 jan-06 samt 15 aug-06. 

Salskrake NT Rastar nov-april. Max 30 ex 12-15 jan-06. 

Storskrake  Mindre flockar under vårvintern. Max 10 ex 26 jan-07. 
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Småskrake  Häckar i området. Rastar under höst-vår. Max 50 ex 26 aug-06 samt 26 jan-07. 

Smålom NT Sällsynt i området. 2 observationer 1 ex i vardera feb och sept-07. 

Svarthakedopping VU Rastar aug-jan. Max 19 ex 24 juli -11 sept-07. 

Svarthalsad dopping VU Från slutet av juli till början av sept. Max 2 ex 6 sept-06 samt 7-11 sept-07. 

Smådopping  Sällsynt. 3 observationer. Max 2 ex 1 sept-07. 

Skäggdopping   Från slutet av juni till mitten av april. Max 200 ex 1 sept-07. 

Gråhakedopping  Från slutet av juli till början av sept. Max 4 ex 10 - 11 sept-07. 

Storskarv  Inte speciellt stora ansamlingar. Max 25 ex 26 aug-06. 

Havsörn NT Sammanlagt 45 obs. Tidigast 21 okt-07, senaste 9 april-06. Max 5 individer 21 jan-06. 

Brun Kärrhök  1 obs 26 aug-06 vid Härholmen. 

Blå Kärrhök VU 2 observationer av hane resp. hona i okt-07. 

Fiskgjuse  Födosöker från april till sept. Max 2 ex 26 aug-06. 

Bivråk EN 3 sydsträckande ex i aug-06. 

Fjällvråk  1 obs i april-06. 

Ormvråk  Häckar med 4 - 5 par i området. 

Kungsörn NT 1 obs av 1 2K+ 4 dec-07 får ses som normalt. 

Duvhök  Jagar regelbundet i området. 

Sparvhök  Jagar regelbundet i området. 

Tornfalk  I området hela året. Inga konstaterade häckningar 2006-07. 

Pilgrimsfalk VU Övervintrar numera i fjorden. Observationer från dec-feb. Max 1 ex per obs. 

Stenfalk  En septemberobservation från -06. 

Sothöna  Kan uppträda i flockar över 100 individer. Under 06/07 en enda obs. 1 ex 28 juni-06 

Strandskata  Häckar med flera par i området. Under våren kan flockar på upp till 20 individer spela. 

Större strandpipare  Häckar med flera par i området. Max 11 ex vid Hjälmvik 15 aug-06. Tidig obs 13 mars-07. 

Kustpipare  Höstobservationer från Ängholmen. Max 5 ex 21 okt-07. 

Ljungpipare  Höstobservationer. Max 20 ex 28 juli-06 vid Härholmen. 

Tofsvipa  Stora flockar i mars. Max 150 ex 11-18 mars-07 vid Ängholmen. Övervintrade 06/07. 

Kärrsnäppa  Uppträder frekvent under både vår och höst. Max 47 ex vid Ängholmen 16 sept-06. 

Spovsnäppa  Sällsynt under tidig höst. Max 3 ad 9 juli-07 vid Hjälmvik. 

Mosnäppa  Augustiart. Max 3 ex vid Hjälmvik 15 aug-06. 

Småsnäppa  Augustiart. Max 3 ex vid Hjälmvik och Kärreberg 25-29 aug-06. 

Grönbena  1 vårobs 9 maj. 11 obs 7 juli-1 sept. Max 8 ex vid Ängholmen 15 aug-06. 

Skogssnäppa  I april samt i juli - aug. Max 6 ex 7 juli-07 vid Hjälmvik samt 9 juli-07 vid Ängholmen. 

Drillsnäppa  Uppträder i maj samt under juni-aug. Max 10 ex vid Kärreberg 20 aug-08. 

Rödbena  Häckar med 5 - 10 par i området. Dyker upp i början av april och försvinner i sept. 

Svartsnäppa  Från slutet av juni till början av sept. Max 4 ex vid Kärreberg 22 aug-06. 

Gluttsnäppa  Vanlig från mitten av april - mitten av maj. Höststräck  juli - aug. Max 20 ex 18 aug-06. 

Rödspov VU 2 observationer. 2 ex 10 juli-07 vid Ängholmen. 1 ex 11 sept-07 vid Hjälmvik. 

Myrspov VU Aug - sept. Max 26 ex vid Ängholmen 2 sept-07. 

Storspov NT På nordsträck i april. Sydsträck från slutet av juni till slutet av aug. Max 76 ex 26 april-06. 

Småspov  1 obs av 4 ex på ett nyharvat fält vid Haga 5 maj-07. 

Morkulla  Häckar i området. 1 vinterobs 15 dec-07 på Råssö. 

Enkelbeckasin  Häckar med flera par i området. Max 22 ex 18 aug-06 Kärreberg. 1 ex 31 dec-06 Ängh. 

Dvärgbeckasin   Övervintrar milda vintrar. 2 obs av 1 ex feb-07 vid Hjälmvik. Färre ex idag än tidigare. 

Brushane  Från början av juli till mitten av sept. Max 11 ex vid 3 tillfällen. Tidigast 11 ad 7 juli-07. 

Skrattmås  Större ansamlingar i mars och aug. Max 200 ex vid Ängholmen 15 mars-07. 

 

 

Knölsvan 

Under större delen av året uppehåller sig i runda tal 400 knölsvanar i området. Dessa svanar är 

uteslutande adulta fåglar. I Kalvöfjorden finner de föda i Zosteraängarna och finner med tiden en 

partner att bilda par med. En knölsvan blir många gånger 20 år gammal, den väljer med omsorg 

partner och lever med denna tills dess att någon i paret dör. Som änka/änkling har svanen en 

sorgeperiod löpande över flera år innan en ny partner anskaffas. Väldigt generaliserat kan man säga att 

Kalvöfjorden är ett viktigt område för parbildning hos knölsvanar. De svanar som bildat par söker 

häckningsplatser som kan ligga mycket långt från Kalvöfjorden. 

 

Gäss 

Precis som vid Halsefjorden är ängarna runt Kalvöfjorden viktiga rast- och födosöksområden för gäss. 

Numerärt dominerar grågås följd av kanadagås. Största mängderna hittar man i skiftet mars/april på 

fälten vid Yttre Hjälmvik. De senaste 20 åren har grågås häckat i fjorden. De i tabellen angivna 30 

paren är en minimisiffra. Gässen står för ett fint strandnära bete på öarna i området. Detta bete gynnar i 

sin tur vadare som rödbena och större strandpipare. 
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Gravand 

Under våren kan man se stora ansamlingar av gravänder. De 112 gravänder som uppehöll sig i fjorden 

den 18 mars 2007 är för Bohuslän en toppnotering. 

 

Simänder 

I de grunda vattnen kring Ängholmen och Härholmen kan stora mängder simänder uppehålla sig. De 

största mängderna finner man från slutet av augusti till början av oktober. Kricka, gräsand, bläsand 

och stjärtand påträffas ofta i flockar med mer än 50 exemplar. 

 

Dykänder 

Knipan är den dykand man finner i störst numerär, över 500 knipor i området är ej ovanligt. Vigg och 

brunand kan stundom förekomma i större antal. Konstigt är att det under 2006/2007 bara noterades en 

enda brunand. I oktober 2004 fanns det en flock på 70 brunänder utanför Lagmansholmen. 

 

Salskrake 

I sundet mellan Skutholmen och Garpen, som ligger mellan Ängholmen och Kalvön, tycks salskrakar 

trivas allra bäst. Vintertid är det ej ovanligt att se den otroligt vackra fågeln i området. 

 

Doppingar 

Kalvöfjorden är västkustens klart bästa lokal att stifta bekanskap med doppingar vid. I 

augusti/september finner man ibland Europas samtliga doppingarter här. De maxantal som presenteras 

är i särklass störst i Västsverige. Under 2000-talet har svarthalsad dopping funnits med några individer 

varje sensommar. Den svarthalsade doppingen häckar bara i Hornborgasjön i vår närhet. 

 

Havsörn 

Området får anses vara Bohusläns bästa vinterviste för havsörn. I fjordavsnittet regerar vintertid ett 

adult havsörnspar. Med all sannolikhet rör detta sig om nordvästryska, flyttande, örnar. De gamla 

brukar dyka upp i skiftet oktober/november och ge sig av i skiftet februari/mars. Inte alltför sällan 

finns det ytterligare havsörnar i området.  

Kalvöfjorden är liksom Halsefjorden ett område i vilket framtida häckande havsörnar mycket väl kan 

ha som sina viktigaste födosöksområden. 

 

Pilgrimsfalk 

Under 2006/2007 sågs pilgrimsfalk vintertid. 

 

Vadare 

Kring Ängholmen, vid Kärreberg och runt Härholmen har vi de finaste vadarlokalerna. Det är första 

hand under flyttningen man kan stöta på arterna. Om vädret är riktigt ruskigt söker många arter sin 

tillflykt i området. 

I de ovan nämnda områdena är det viktigt med hävd genom bete. Rödbena, tofsvipa, större 

strandpipare och enkelbeckasin är alla arter som häckar i dessa miljöer. 

Dvärgbeckasinen hade en förnämlig rast och övervintringsplats på strandängen i Hjälmvik. Lokalen 

där beckasinerna, ibland upp till 10-talet, uppehöll sig är en översilningsmark på några 100 m
2
. Tyvärr 

har förändringar i dränering gjort denna plats mindre attraktiv för dvärgbeckasiner. 
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Kollungeröd vatten 
 

 
 

Kollungeröd vatten är en grund, näringsrik lerslättsjö. Denna naturtyp är ovanlig i Bohuslän och sjön 

klassas därför ofta som landskapets mest förnäma ”fågelsjö”. Markerna kring sjön är varierande. Här 

finns åker- och betesmarker omväxlat med löv- och barrskogspartier. I sjön finns stora bladvasshav, på 

flera håll omgärdade av en blå bård under vårfloden. 

Sjön är mycket rik på fisk, Kollungeröd vattens gäddor är omtalade på Orust. 

 

Kollungeröd vatten är ett naturresevat där stora delar är belagda med tillträdesförbud under merparten 

av året. Sjön är upptagen som Natura-2000 område och omfattas av Ramsarkonventionen. 

 

 
Toggestalaviken 
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ARTLISTA FÖR KOLLUNGERÖD VATTEN 

Svenskt namn Kategori Förekomst 

Knölsvan   Minst 2 par häckar. Fick ungar både 2006 och 2007. 

Sångsvan  Finns i sjön okt-april om det är isfritt. Max 88 ex betade på fälten vid Kebo 30 mars-06. 

Bläsgås   2 ex rastade 22 april-06. 

Spetsbergsgås   1 ex 16 dec-06 till 5 jan-07. Ny art för sjön. 

Grågås   Häckar med minst 10 par. Max 211 ex 12 sept-06. 

Kanadagås  Häckar med minst 1 par. 

Vitkindad gås  Tillfällig. 1 ad 15 maj-07. 

Gräsand  Häckar med minst 10 par.  

Bläsand  Möjlig häckning av 1 par i Toggestalaviken både 06 och 07. Max 18 ex 7 april-06. 

Snatterand   Tillfällig. 1 hane 14 april-07. 

Kricka  I sjön mars-okt. Max 70 ex 14 april-06. 2 - 3 par i häckningstid både 2007 och 2007. 

Årta VU Ses med flera ex i sjön i slutet av april och början av maj. Max 6 ex, 2par+2hanar 7 maj-06.  

Skedand NT Tillfällig. 2 observationer. 1 ex 15 okt-06, 1 hane 6 april-07. 

Brunand NT I sjön april-sept. Möjlig häckning. Max 26 ex 19 sept-07. 

Vigg  Hela året om det är isfritt. 15-20 par häckar. Max 60 ex 22 april-06. 

Knipa  I sjön hela året. Häckar med enstaka par. Max 10 ex 22 april-06. 

Storskrake  I sjön hela året. Häckar med enstaka par. Max 50 ex 5 jan-07. 

Smådopping  1 obs av 1 ex 15 april-07. 

Skäggdopping   Häckar med 3 - 4 par i västra delen av sjön. 

Storskarv  Fiskar regelbundet i sjön. Max 6 ex 22 april-06. 

Rördrom NT 1 spelande hane 19 juni-06. 1 ex 19-20 sept-07. 

Gråhäger  Häckar med max 10 par. Har gått tillbaka de senaste åren! 

Brun Kärrhök   Häckade med 1 par-06, 3 flygga ungar. En ensam ad hona under sommaren-07. 

Blå Kärrhök VU Tillfällig. 1 observation av 1 hona och 1 hane 13 okt-07. 

Fiskgjuse  Fiskar regelbundet i sjön. Drar mot öster med byte. Troligtvis från Bredfjället, Ljungskile. 

Bivråk EN Observeras runt sjön under sommaren. 

Ormvråk  Häckar med ca. 4 par runt sjön. 

Duvhök  Jagar regelbundet vid sjön. En häckning i sjöns närhet 2007. 

Sparvhök  Jagar regelbundet vid sjön. 

Tornfalk  En höstobservation av en hontecknad fågel 19 sept-07. 

Pilgrimsfalk VU En observation 2 maj-06. 

Stenfalk  2 observationer av vardera 1 ex 14 april-06 samt 24 april-07. 

Vattenrall   Hörd båda åren. 2 ex spelade i Toggestalaviken maj/juni-06. 

Kornknarr VU 1 spelande vid Näs juni-06. 1 spelande vid Kebo juni-07. 

Rörhöna   3 obs av vardera 1 spelande, 1 födosökande ad samt 1 juv. maj-juli-06. Häckning? 

Sothöna  Häckar med 5 - 10 par i sjön. 

Trana   Minst 1 par vid sjön under häckningstid både 2006 och 2007. Kom redan 8 mars-07. 
Mindre 
strandpipare  1 lockade 3 juni-07. 

Tofsvipa  Häckar med flera par vid Näs, Beläteröd och Kebo. Uppskattningsvis 10-15 par. 

Grönbena  Rastar i skiftena av april/maj samt juli/aug. Max 19 ex 7 maj-06. 

Skogssnäppa  Rastar under april och juli/aug. Max 5 ex 7 april-06 och 9 april-07. 

Drillsnäppa  Rastar med enstaka ex under början av maj. 

Rödbena   Häckar med 3 - 5 par i västra delen av sjön. 

Gluttsnäppa  Rastar med enstaka ex under början av maj. 

Morkulla  Häckar runt sjön. 

Enkelbeckasin  Spelar i både östra och västra delen av sjön. Uppskattningsvis häckar 4 - 10 par. 

Nattskärra VU Spelar i både östra och västra delen av sjön.  

Mindre hackspett NT Häckar i alsumpskog runt sjön. 1 konstaterad häckning men troligen ytterligare minst 1 par. 

Gulärla  En gulärla hördes locka vid Toggestalaviken 12 juni 2007. 

Sävsångare  1 sjungande i Toggestalaviken 1 maj-07. 

Kärrsångare  Minst 3 - 5 sjungande i högörtsängar runt sjön. 

Rörsångare  Hörs från alla bladvassområden i sjön. Allmänt häckande. 

Trastsångare NT 1 sjungande i Toggestalaviken 10 - 12 juni-07. 

Skäggmes   Har häckat i Toggestalviken under 2000-talet fram till -04. Glädjande obs av 1 hane 18 okt-07. 

Sävsparv  Hörs från alla bladvassområden i sjön. Allmänt häckande. 
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Sångsvan 

Då sjön är öppen på senhösten och under den tidiga våren finner man goda ansamlingar av sångsvan i 

sjön. Bästa lokal är sjöns östra ände. 

 

 

Gäss 

I sjön häckar grågås med flera par. På Näs och vid fälten i sjöns östra del uppehåller sig större flockar 

av gäss under vår och höst. Noterbart är att hela 5 gåsarter observerades vid sjön under perioden. 

 

 

Simänder 

Flera i Bohuslän mycket ovanliga simänder ses regelbundet i sjön. En art som årta är årsviss runt Näs. 

För att få bättre kunskap om simänderna och deras eventuella häckning i sjön borde en mer omfattande 

häckfågelinventering genomföras. 

 

 

Dykänder 

En ”fågelsjös” signum i form av brunand och vigg ses i sjön under häckningstid. På samma sätt som 

med simänderna förordas en häckfågelinventering för att säkerställa häckningsstatus. 

 

 

Skäggdopping 

Häckar i sjön. I Bohuslän skattades det häckande beståndet till 56 par 2006. 

 

 

Rördrom 

Ingen konstaterad häckning, men arten är väl noterad både 2006 och 2007. 

 

 

Brun Kärrhök 

Kollungeröd vatten var den första kända häckningslokalen för brun kärrhök i Bohuslän. 2006 häckade 

ett par i sjön. Tyvärr tycks något ha hänt hannen 2007. Endast en ad hona observerades under 

häckningstid. Vi får hoppas att en ny hanne dyker upp 2008. 

 

 

Vattenrall 

Häckar med all sannolikhet i sjön. En häckfågelinventering skulle bidra till ökad kunskap om artens 

status. 

 

 

Kornknarr 

Spelade i lämpliga miljöer invid sjön både 2006 och 2007. 

 

Rörhöna 

3 observationer av arten kan möjligen tyda på häckning. 

 

 

Trana 

Har etablerat sig som häckfågel på Orust. Eventuellt kan det idag finnas två tranpar som då och då 

syns vid Kollungeröd vatten. 

 

 

Rödbena 

Spelade med upp till 10 individer i sjöns nordvästra del. Varnande fåglar visar på att arten häckar vid 

sjön. Rödbenan gynnas av beteshävd och häckar gärna tillsammans med tofsvipa. 
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Vassknutna sångare 

I sjön har fyra arter av vass- eller fuktängsknutna sångare av släktet Acrocephalus noterats. För att få 

en bättre bild om dessa arter förordas återigen en häckfågeltaxering. 

 

 

Skäggmes 

Har under några år ej noterats vid sjön. Glädjande nog observerades en hanne i oktober 2007. Det kan 

mycket väl vara så att skäggmesen funnits kvar i sjön under 2006 och 2007. I och med att 

tillträdesförbudet hörsammats har ornitologer ej rört sig i eller invid vassfälten vid Toggestalaviken. 

 

 

Åtgärder: 

En hel del om häckningarna av arter knutna till Kollungeröd vatten är fortfarande höljt i dunkel. Ovan 

gjorda sammanställning visar på att sjön hyser mycket intressant i fågelväg. Det vore dock 

rekommendabelt att utföra en häckfågeltaxering med hjälp av båt i sjön. Förslagsvis skulle en sådan 

taxering göras under två fältsäsonger. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

Inventering av ansvarsarter bland kärlväxterna 
 
Bohusmarrisp (Limonium humile) 
 

 
Bohusmarrisp på typisk växtplats strax ovanför normalvattenlinjen,  Varekilsnäs 

 

Fakta: 

Bohusmarrispen har sin huvudsakliga nordiska utbredning på den svenska Västkusten från 

Göteborgstrakten och norrut. 

  

Den växer på fuktiga havsstränder, företrädesvis block- och lerstränder. 

 

Förekomst på Orust: 

Runt Orust har vi gott om lämpliga miljöer för bohusmarrispen, varför den är relativt vanlig här, 

speciellt vid de inre fjordarna och vikarna i kommunens norra, östra och södra delar.  

 

Eftersom tyngdpunkten av artens utbredning i Norden tycks vara fjordsystemen runt Orust och Tjörn  

har dessa liksom angränsande kommuner ett speciellt ansvar att värna om arten. Det är därför 

synnerligen lämpligt att den tagits med i listan över ansvarsarter i Orust kommun. 

 

Status: 

Förekomsterna inom Orust kommun får betecknas som stabila, och något direkt hot mot artens 

fortbestånd finns för närvarande inte. 

 

Hot och bevarandeåtgärder: 

Framtida hot kan bestå av exploatering av växtplatser t.ex. för anläggande av småbåtshamnar, eller 

upphört bete så att växtplatserna växer igen med högvuxen gräsvegetation.  

 

Bohusmarrispen fridlystes 2002. Denna fridlysning, och arten som sådan, är relativt okänd bland folk i 

allmänhet. Det händer att den plockas och att den mejas ner vid grästrimmning på strandtomter. Att 

den lyfts fram i Orusts Naturguide kan nog göra arten mer känd, och medverka till att den behandlas 

mer respektfullt. 
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Punkterna på kartan visar platser där bohusmarrisp hittats under inventeringen. På en del lokaler 

(t.ex. vid Brunnefjäll, Allmags kile, Halsefjorden och delar av Stigfjorden) rör det sig om ett fåtal 

plantor. Rikare lokaler med hundratals plantor finns bland annat vid Syltenäs, Hornö nordost om 

Slussen, Varekilsnäs, Stabergsbukten nordväst om Henån, Vindön och Tviklippan väster om Vindön. 

Här bildar bohusmarrispen ibland en lila bård i strandzonen under sensommaren. 

 

Med ytterligare inventeringsarbete inriktat på arten borde det vara möjligt att hitta några ytterligare 

lokaler, framför allt i Stigfjorden och i skyddade lägen på västra Orust. 

 

Växtplatser för Bohusmarrisp     

        

N-koordinat O-koordinat  
N-

koordinat O-koordinat  N-koordinat O-koordinat 

644620 124775  645056 125572  646536 125701 

644625 124398  645056 125812  646539 125681 

644682 124519  645062 126080  646541 125677 

644720 124868  645078 125213  646546 125781 

644754 125199  645114 126528  646548 125669 

644820 125038  645130 125276  646548 125508 

644822 125232  645140 126448  646557 125788 

644826 124938  645166 126214  646588 125798 

644848 125235  645360 124195  646610 126436 

644916 125262  645615 124030  646635 125597 

644928 125228  645698 124218  646663 126397 

644933 125841  645698 124019  646665 126403 

644936 125002  645755 124042  646692 125615 

644947 125837  645785 124157  646720 126438 

644949 125833  645815 124175  646721 126375 

644976 125808  645858 124073  646724 126442 

644978 125580  645866 124050  646794 126387 

644981 125792  646115 126620  646936 125804 

644985 125285  646175 124615  647062 125943 

644993 125772  646280 124898  647084 125950 

644994 125775  646306 124640  647101 125849 

644999 125109  646324 124616  647108 125821 

645009 126106  646408 126692  647110 125825 

645015 125783  646430 124625  647136 125869 

645022 125389  646450 126666  647140 125858 

645029 125762  646463 126680  647143 126006 

645037 125772  646465 126660  647170 125975 

645052 125488  646528 125662      

645052 126112  646532 125672      
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Krypfloka (Apium inundatum) 
 

 
Undervattensblad från krypfloka, Rödsvatten 

 

Fakta: Se artfaktablad. 

 

 

Förekomst på Orust: 

Krypflokan finns på Orust i Rödsvatten (med Vrångevatten) och Torebosjön. Båda dessa sjöar tillhör 

samma vattensystem. Dessa är de nordligast kända förekomsterna i Bohuslän. Mycket få nordligare 

lokaler är kända och arten finns på Orust följaktligen nära sin absoluta nordgräns. 

 

 
 

Status: 

Förekomsterna i Rödsvatten förefaller stabila och är kända sedan lång tid tillbaka. Dock växlar 

beståndet mycket mellan olika år, troligen beroende på temperatur och vattenståndsvariationer. 

 

 

 

Hot och bevarandeåtgärder: 

Krypflokan växer i Rödsvatten framförallt på grunda, lösa bottnar i den blå bård som ligger innanför 

vassbältet. Eftersom den är värme- och ljusälskande har den i denna speciella miljö funnit ett lämpligt 

livsrum. 



127 

 

Den tilltagande eutrofieringen och därav följande igenväxning utgör ett reellt hot mot artens fortlevnad 

hos oss. För att motverka detta är det viktigt att betet fortsätter eller återupptas  på strandängarna intill 

sjön. 

 

Ett annat hot har uppmärksammats på senare år: Vid Gullixeröd har vattenpest etablerat sig i sjön. Om 

denna aggresiva vattenväxt sprider sig över hela Rödsvatten kan den konkurrera ut hela beståndet av 

krypfloka. Skulle så bli fallet kan det bli nödvändigt med aktiv bortrensning av vattenpest på 

krypfloka-lokaler. 

 

Det är angeläget att krypflokan övervakas årligen i Rödsvatten så att åtgärder snabbt kan sättas in om 

läget blir akut för den. 

 

 

Artfaktablad: 

Apium inundatum 

krypfloka 

Apiaceae STARKT HOTAD (EN) 

B2ab(iii,iv,v) 

___________________________________________________________________________ 

Ordn. Apiales, Fam. Apiaceae (flockblomstriga), Apium inundatum (L.) Rchb.f. 

Beskrivning. Krypfloka är en flerårig flockblomstrig vatten- och sumpväxt med upp till 50 

cm långa stjälkar som kryper på fuktig mark eller är nedsänkta i vattnet. Undervattensbladen 

är gulgröna, 3–4 gånger delade och har trådfina bladflikar. Flyt- och luftblad är vanligen 

mörkgröna, parflikiga och har bredare, kilformade, ofta treuddiga bladflikar. Flockarna sitter 

vanligen mitt emot bladen och har oftast endast två strålar. Allmänt svepe saknas medan det 

enskilda svepet består av 2–6 lansettlika blad. Blommorna är vita och ca 1 mm breda. Frukten 

är elliptisk, 2–3,5 mm lång med tydliga åsar. Arten blommar i juni-augusti och förökar sig 

med frön och vegetativt genom lösrivna, rotslående skott. 

Utbredning och status. Krypfloka finns sällsynt inom ett relativt stort område av södra 

Sverige. Den har aktuella förekomster i Skåne, Blekinge, på Öland, i Småland, Halland, 

Bohuslän, Dalsland och Västergötland I vissa områden som västra Skåne, Halland och södra 

Bohuslän finns krypfloka fortfarande på åtskilliga lokaler, medan den i andra förefaller ha 

blivit allt ovanligare. I Danmark är krypflokan spridd över i stort sett hela landet och anses 

som allmän i västra Jylland. Arten är inte känd från Norge och Finland. Krypfloka är en i 

huvudsak västeuropeisk art som är vanlig på de Brittiska öarna och längs nordsjökusten från 

norra Frankrike till Danmark. I Europa har den vidare spridda lokaler från Portugal och 

Italien i söder till Polen i nordost. Krypfloka är även känd från Marocko och Algeriet. 

Ekologi. Krypfloka tycks föredra vatten med ett neutralt eller svagt surt pH-värde; arten 

saknas i starkt sura vatten och finns sällan i vatten med ett högt pH-värde. Krypflokan växer 

framför allt i och invid mindre vattensamlingar, men kan även förekomma i diken och vid 

stränder till sjöar och mindre vattendrag. Den växer oftast på sandigt eller lerigt underlag, 

gärna på ytor som tidvis blottläggs genom växlande vattennivå, t ex strandpölar som torkar 

upp under sommaren. Krypflokans lokaler finns huvudsakligen i kustnära områden där ett 

milt, oceaniskt vinterklimat råder. Som följeväxter till krypfloka kan man finna arter som 

klotgräs Pilularia globulifera, flocksvalting Baldellia ranunculoides, strandpryl Littorella 

uniflora och löktåg Juncus bulbosus. 

Hot. Krypflokans växtplatser är oftast belägna inom betesmarker där de grunda 

vattensamlingarna hålls öppna genom djurens bete och tramp. Växten skulle troligen snabbt 

försvinna om dess växtplatser växte igen till följd av utebliven eller för svag hävd. En ökad 

eutrofiering av de vatten som krypflokan växer i och invid, t ex som en följd av konstgödning 

av omgivande betesmarker, utgör tillsammans med åtgärder som ändrar de hydrologiska 

förhållandena på växtplatserna, t ex dikning, ytterligare hot mot artens existens. 

Åtgärder. Åtgärder som negativt kan påverka vattenkvalité och andra hydrologiska 

förhållanden på krypflokans lokaler måste undvikas. Växtplatserna får inte tillåtas att växa 
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igen. De som är belägna på betesmarker måste i framtiden hävdas genom ett lämpligt anpassat 

betestryck, eventuellt kombinerat med röjningar av busk- och trädskikt. Många av 

krypflokans lokaler är belägna inom naturskyddade områden. Skötseln av dessa bör anpassas 

så att den gynnar krypflokan och den skyddsvärda miljö som arten indikerar. Arten övervakas 

av floraväktare. 

Övrigt. Krypfloka är fridlyst. 

Utändska namn – NO: Krypselleri, DK: Svømmende Sumpskærm, GB: Lesser Marshwort. 

 

Litteratur: Se artfaktabladet på Artdatabankens hemsida 

___________________________________________________________________________ 

ArtDatabanken 2006-11-23. Faktablad: Apium inundatum – krypfloka. Förf. Kjell-Arne 

Olsson 1996. 

©ArtDatabanken, SLU 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Kustgentiana (Gentianella baltica) 
 

Fakta: Se artfaktablad 

 

Aktuella lokaler:  

Kustgentianan har inte påträffats växande i Orust kommun på senare år. 

 

Gamla lokaler (enl. ”Fries” kartotek): 

Stora Hermanö n. om Grindebacken 

Nedre Tången 

Mollösund 

Malö 

Nära Håbackevatten 

Flatön 

Morlanda 

N om Henån 

Tjuve kile 

Valön 

Bråttkärr 

Varekilsnäs 

Rålanda 

Yttre Bräcke 

Falkebacken 

Nösund 

Hjortsbacken 

Brevik, Lyr 

Assmunderöd 

Nöteviken 

Söbben 
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Bevarandeåtgärder: 

1. En riktad inventering på de gamla lokalerna bör göras för att undersöka om den möjligen finns 

kvar på någon eller några av dem. På en del av de gamla lokalerna har markanvändningen 

ändrats så radikalt att de förmodligen inte kan hysa kustgentiana längre. 

 

2. Ett utvidgat utmarksbete på några av kustgentianans gamla lokaler eller i andra lämpliga 

områden är troligen nödvändigt för att kustgentianan åter ska etablera sig på Orust. Att slå vakt 

om och stödja betesdrift i ansvarsnaturtypen ”Kustnära betesmosaiker” är en viktig åtgärd 

härvidlag. 

 

3. En undersökning bör göras för att föreslå för kustgentianan lämpliga områden.  

 

4. Visar det sig att dessa åtgärder inte räcker för att få tillbaka kustgentianan till Orust kan 

möjligen aktiv fröspridning på lämpliga lokaler bli aktuell (se artfaktabladet). 

 

 

Artfaktablad: 

Gentianella baltica 

kustgentiana 

Gentianaceae STARKT HOTAD (EN) 

B2ab(iii,iv,v)c(iv) 

___________________________________________________________________________ 

Ordn. Gentianales, Fam. Gentianaceae (gentianaväxter), Gentianella baltica (Murb.) Börner. Syn. 

Gentianella 

campestris ssp. baltica (Murb.) Löve & Löve. 

Beskrivning. Kustgentiana står mycket nära fältgentianan, men är till skillnad från denna 

ettårig. Avgränsningen mot fältgentiana är dock rätt oklar. Liksom fältgentianan gror den på 

våren och typiska kustgentianor bildar en huvudstam redan i början av sommaren, för att 

sedan blomma i september-oktober. Det är möjligt att gränsen mellan fält- och kustgentiana är 

flytande, och att ettårigheten ibland kan vara orsakat av lång växtsäsong. Ettåriga plantor 

känns vid blomningen igen på at de har hjärtblad eller rester av sådana vid stjälkens bas. 

Kustgentiana är en helt kal ört, som dör efter blomningen. Blomkronan är vanligen fyrflikig, 

blåviolett och med fransar i pipmynningen. Blommorna pollineras av humlor, men om sådan 

pollination uteblir, har arten god förmåga till självpollination. Blomman omsluts av två breda 

foderflikar och två smala, delvis dolda. Frukten är en kapsel som öppnar sig i toppen och 

innehåller ca. 50–90 små runda frön. Stjälken är enkel eller grenig och 5–10 cm hög, med 

motsatta blad; blommor utgår från bladvecken. Stammen, liksom varje gren, avslutas med en 

blomma. Plantan har en smal pålrot som luktar starkt rättikliknande och hela växten är besk. 

För många av gentianorna har man påvisat en speciell form av svampsymbios, s.k. 

Gentinanceae-mykorrhiza, men det är inte känt om sådan förekommer även hos kustgentiana. 

Utbredning och status. Kustgentiana förekommer främst i södra och västra Sverige, i regel 

nära kusten. Aktuella förekomster finns i Skåne (3), Blekinge (1), på Öland (1?), i Halland 

(2), Bohuslän (25) och Västergötland (3). Den är utgången från Småland, sågs sista gången 

där 1923. Fältgentianan som helhet förekommer bara i Europa, och ssp. baltica är begränsad 

till Storbritanien, Holland, Belgien och norra Frankrike, Tyskland, Österrike samt österut till 

och med Polen. I Norden förekommer den i Danmark och några få fynd har angivits från 

Rogaland i Norge samt Åland. Kustgentianan är överallt ovanlig, och har minskat mycket 

starkt i hela sitt utbredningsområde. Tillbakagången hänger överallt samman med upphörd 

hävd av naturliga fodermarker. I det småskaliga jordbrukslandskapet längs västkusten, där 

kustgentianan tidigare var vanligast, har djurhållningen till stor del upphört. 

Ekologi. Kustgentiana förekommer idag uteslutande i ogödslade betesmarker och 

slåtterängar. Flera av de kvarvarande populationerna förekommer på skalgrus, och 

kustgentianan är säkert något kalkgynnad. Populationerna är helt beroende av regelbunden 

fröproduktion för sin överlevnad. Etableringen av groddplantor har visats vara mycket känslig 
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för tjock förna och de vuxna plantorna missgynnas av hög vegetation. Sammantaget innebär 

dessa krav att fältgentianan behöver hävd, som håller tillbaka vegetation och förnaansamling. 

När hävden upphör försvinner den vanligen inom 5–15 år. På stigar och brukningsvägar där 

nötning ersätter hävden, kan den fortleva något längre. Till skillnad från (senblommande) 

fältgentiana har kustgentianan liten tolerans mot skada genom bete eller slåtter, och den 

gynnas därför av sparsmakade betesdjur, t.ex. får och häst, som undviker de beska plantorna. 

Hot. Den viktigaste orsaken till kustgentianans tillbakagång är jordbrukets 

strukturomvandling sedan 1920-talet, vilken inneburit upphörande slåtter och bete på 

ogödslade gräsmarker. Upphörd hävd orsakar att vegetationshöjd och förnatjocklek ökar, 

varvid gentianorna snabbt försvinner. Även gödsling av naturbetesmarker slår snabbt ut 

populationerna. De flesta populationer förekommer på f.d. utmark och en tänkbar hotorsak är 

att hävden där ändrats, från traditionellt utmarksbete till hårdare bete i avgränsade hagar. Hårt 

bete kan skada plantorna så mycket att fröproduktionen allvarligt minskar, och åtminstone en 

population har försvunnit av den anledningen. Hagmarksbete i stället för utmarksbete minskar 

också rörligheten av betesdjur över landskapet, vilket förmodligen kraftigt begränsat 

kustgentianans spridningsmöjligheter, och därmed möjligheterna till återkolonisation av 

utgångna populationer. Kustgentianan har mycket låg genetisk variation, att döma av 

enzymstudier, och riskerna för negativa inavelseffekter tycks vara begränsade. 

Åtgärder. För att bevara kustgentianan krävs först och främst fortsatt bete på de kvarvarande 

lokalerna. Betet måste vara tillräckligt för att hålla tillbaka förnaansamling. Det är inte troligt 

att kustgentianan gynnas av slåtter. En nästan lika viktig åtgärd är att öka växtens 

spridningsmöjligheter i landskapet. Det naturligaste vore att återuppta utmarksbete i 

anslutning till några lokaler. Om inte det kan göras måste kustgentianan genom aktiv 

fröspridning återintroduceras till gamla lokaler där bete återupptagits, eller till andra lämpliga 

lokaler inom utbredningsområdet. Särskilt värdefullt vore det att få tillbaka kustgentianan till 

områden där något slags utmarksbete över större arealer pågår. I sådana betesområden skulle 

den förmodligen ha störst chans att bygga upp livskraftiga populationer. Även inom 

populationer kan spridningen behöva hjälpas upp som en tillfällig åtgärd, för att få 

populationer att uppta större del av beteshagarna. Många populationer är i dagsläget alltför 

små och pressade för att i nämnvärd mån fungera som spridningskärnor. Ett åtgärdsprogram 

för kustgentiana ska upprättas och det kommer att ge förslag på fler lämpliga åtgärder. Arten 

bör övervakas av floraväktare. 

Övrigt. Utländska namn – NO: Austersjøsøte, DK: Baltisk Ensian, FI: Merikatkero. 

 

Litteratur: Se artfaktabladet på Artdatabankens hemsida. 

___________________________________________________________________________ 

ArtDatabanken 2007-01-04. Faktablad: Gentianella baltica – kustgentiana. Förf. Bengt 

Jonsell, Örjan Nilsson och Tommy Lennartsson 1992. Rev. Tommy Lennartsson 1998. 

© ArtDatabanken, SLU 2007. 
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Orustbjörnbär (Rubus infestus) 
 

 
Orustbjörnbärets taggiga blomskott 

Fakta: Se artfaktablad 

 

Förekomst och aktuell status på Orust: 

Eftersom orustbjörnbär, som namnet anger har sin svenska huvudutbredning på Orust, har vi ett 

särskilt ansvar att säkerställa artens fortbestånd i landet. 

Tyngdpunkten i artens utbredning hos oss ligger i den norra och nordvästra kommundelen (A på 

kartan) 

Den är också vanlig i Varekilstrakten (B på kartan). I övriga delar av kommunen är den relativt 

ovanlig. I de centrala och östra kommundelarna saknas den i stort sett helt. 
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Hot och bevarandeåtgärder: 

Något akut hot mot artens fortbestånd i kommunen tycks inte föreligga. 

Dock bör man vid samhällsplanering tillse att buskar av orustbjörnbär flyttas till skyddade växtplatser 

för att säkerställa den genetiska variationen hos denna art med för landet som helhet litet individantal. 

 

 

Artfaktablad: 

Rubus infestus 

orustbjörnbär 

Rosaceae MISSGYNNAD (NT) 

___________________________________________________________________________ 

Ordn. Rosales, Fam. Rosaceae (rosväxter), Rubus subgen. Rubus sect. Rubus, Rubus infestus Weihe. 

Beskrivning. Orustbjörnbär är lågvuxen och bildar ihopsnärjda snår. Årsskotten har 

glandelhår och glandelborst mellan taggarna. Bladen är relativt små och gröna på båda sidor. 

Blomställningen är rikligt glandelhårig och med kraftiga, klokrökta taggar som har en 

karakteristisk röd bas. Foderbladen har glandelhår och taggar, kronbladen är blåaktigt rosa 

och fruktämnena är håriga. 

Utbredning och status. Orustbjörnbär förekommer i Sverige i mellersta Bohuslän, från 

nordligaste Tjörn över Orust till Skaftön och Bokenäset samt med utpostlokaler på 

Stångenäset och Malmön samt i Uddevallatrakten. Arten har även uppgivits från norra 

Halland. I Danmark förekommer arten i inre Jylland, medan den för övrigt är känd från 

Storbritannien och Tyskland. 

Ekologi. Orustbjörnbär växer oftast i bryn, utmed vägkanter och i igenväxande betesmarker, 

men i centrum av sitt svenska utbredningsområde (kring Kalvö- och Borgilefjordarna) 

förekommer arten även på många lokaler i sluten skog, såväl lövskog som granskog. 

Hot. Sannolikt hotas orustbjörnbär på sikt av igenväxning och granplantering i ett tidigare 

öppet kulturlandskap. Arten förefaller dock kunna fortleva lång tid som undervegetation i 

skog, som inte är alltför sluten. 

Åtgärder. Hänsyn bör tas till orustbjörnbär och några förekomster även utanför kärnområdet 

bör skyddas. 

 

Litteratur: Se artfaktabladet på Artdatabankens hemsida. 

___________________________________________________________________________ 

ArtDatabanken 2007-01-29. Faktablad: Rubus infestus – orustbjörnbär. Förf. Thomas 

Karlsson och Göran Thor 1992. Rev. Erik Ljungstrand 1997. 

©ArtDatabanken, SLU 2007. 
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Pukvete (Melampyrum arvense) 
 

 
Pukvete, Boxvik 

 

Pukvete var förr ett besvärligt åkerogräs. Växten förekommer numera sällsynt på torra, sandiga marker 

i södra Sverige, företrädesvis i sydost. 

 

Lokaler i kommunen: 

I Bohuslän förekommer den numera enbart på Orust, där den växer i tre avgränsade områden: 

1. Boxvik (i vid mening). 

2. Väster om Hällevikstrand . Koordinater: 645278/124273. 

3. I anslutning till den militära radaranläggningen söder om Månsemyr. Koordinater:   

645627/124650. 

  

 

 
 

Växtplatserna i dessa områden utgörs av vägkanter, bryn, torrbackar och sand- eller blockstränder. 
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Status: 

Pukvetet förefaller trivas bra på sina växtplatser på Orust och en viss utvidgning av bestånden tycks ha 

skett på senare år, fr.a. vid Boxvik. 

 

Hot och bevarandeåtgärder: 

Igenväxning är ett reellt hot mot en del av Boxviksförekomsten. Här bör insatser snarast sättas in för 

att hejda den tilltagande förbuskningen. 

Ett annat hot är för tidig vägkantsslåtter. Det är viktigt att vägkanterna i Boxviksområdet slås sent så 

att pukvetet hinner fröa av sig. 

Lokalen söder om Månsemyr bör hållas under uppsikt så att inte tät buskvegetation växer upp och 

tränger undan pukvetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenbjörnbär (Rubus rosanthus) 

 
 

 
Rosenbjörnbär, Bråtö. Lägg märke till de håriga bären! 

 

Fakta: Se artfaktablad 

 

Utbredning: 

Av de svenska lokalerna för rosenbjörnbär ligger 2 i Göteborg, 3 i Kungälv, 1 i Tjörn, 5 i Orust, 2 i 

Lysekil, 2 i Sotenäs och 1 i Tanums kommun. Orust kommun har därför ett särskilt ansvar för att 

säkerställa denna mycket sällsynta arts fortbestånd i landet! 
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Lokalerna på Orust är följande: 

1. Koljö udd. Ett tynande buskage växer högst upp på en sandrevel. Koordinater: 646295/125004. 

2. Stätten, Flatön. Ett stort bestånd växer på nordsidan av vägen och uppefter berget. Koordinater: 

646223/124662. 

3. Gullbergs kiles ostsida. Ett buskage växer i ett stenskravel en bit ovanför stranden. 

Koordinater: 645868/124437. 

4. Röd. Uppefter berget vid en sommarstugetomt växer ett buskage. Koordinater: 645365/124568. 

5. Bråtö. Vid ett litet klippstup intill en fuktäng på centrala ön finns ett frodigt buskage. 

Koordinater: 644999/124348. 

 

 

Äldre fynd: 

Rosenbjörnbär är tidigare uppgiven från Mollösund och Hällevikstrand, men har inte kunnat återfinnas 

här. 

 

 

Hot och bevarandeåtgärder: 

Hot mot bestånden av rosenbjörnbär på Orust är dels naturliga: Samtliga bestånd växer på solvarma, 

torra lokaler och en extrem torrsommar kan slå ut hela beståndet, liksom en extremt kall vinter med 

långvarig svår frost. 

 

Andra hot mot arten är igenväxning på växtplatserna och exploatering för bostadsbebyggelse eller 

vägbyggen etc. 

 

Det är av stor vikt att samtliga växtplatser för rosenbjörnbär inom Orust kommun inspekteras årligen 

och skyddas från exploateringsåtgärder! 
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Artfaktablad: 

Rubus rosanthus 

rosenbjörnbär 

Rosaceae STARKT HOTAD (EN) 

B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(i) 

___________________________________________________________________________ 

Ordn. Rosales, Fam. Rosaceae (rosväxter), Rubus subgen. Rubus sect. Corylifolii, Rubus rosanthus 

Lindeb. s.str. 

Syn. Rubus rosanthus var. eriocarpus Lindeb. 

Beskrivning. Rosenbjörnbär tillhör de krypbjörnbär som man tror har uppstått efter korsning 

med hallon (series Subidaei). Dessa utmärker sig genom att fruktämnen och unga frukter är 

håriga samt genom att årsskotten i regel är trinda. Rosenbjörnbär karakteriseras genom sina 

vackert högrosa blommor i vilka såväl ståndare som stift även är rosa. Allt detta gör att arten 

en hel del liknar västkustbjörnbär Rubus norvegicus, från vilken arten dock lätt skiljs genom 

sina åtminstone vid baserna rödvioletta taggar på ett grönt, trint skott. Dessutom har den 

håriga fruktämnen. Krypbjörnbär (sect. Corylifolii) skiljer sig från äkta björnbär (sect. Rubus) 

bland annat genom kortare skaft på småbladen, de nedre 0–2 mm mot 2–6 mm, de övre 

sidobladen 3–10 mm (mot 12–25 mm); småbladen överlappar oftast (mot sällan 

överlappande); frukt matt (mot frukt blank); stipler lansettlika (mot stipler lineära). 

Utbredning och status. Rosenbjörnbär är endast känd från cirka 16 lokaler på svenska 

västkusten från Göteborg (Styrsö) och norrut genom Bohuslän. Artens totalutbredning 

omfattar dessutom sydöstra Norge. 

Ekologi. Rosenbjörnbär växer på solöppna platser i kulturlandskapet, på de fåtaliga nu kända 

lokalerna i skogsbryn eller sydvända platser på hällmarker. 

Hot. Igenväxning är sannolikt det viktigaste hotet mot rosenbjörnbär även om ett antal 

lokaler verkar ha förstörts genom exploatering. Arten har dock aldrig varit vanlig. 

Åtgärder. Det är viktigt att hävden bibehålls på de hävdade lokalerna med rosenbjörnbär. 

Arten bör övervakas av floraväktare och markägare och berörda myndigheter bör informeras 

om förekomsterna. 

 

Litteratur: Se artdatabladet på Artdatabankens hemsida. 

___________________________________________________________________________ 

ArtDatabanken 2007-01-31. Faktablad: Rubus rosanthus – rosenbjörnbär. Förf. Erik 

Ljungstrand 2001. 

© ArtDatabanken, SLU 2007. 
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Safsa (Osmunda regalis) 
 

 
Safsa vid lokal nr 3 på Hermanö 

 

 

Fakta: 

Safsan är en storväxt ormbunksväxt som i Sverige nästan enbart förekommer i södra Götaland. Den 

växer här fr.a. vid å- och bäckstränder. 

 

Safsan är i Nordeuropa i stort kustbunden och är ganska vanlig på fukthedar på t.ex. Brittiska öarna. 

Också i Danmark och Norge växer den på kustnära fukthedar men är där ovanlig och minskande (fr.a. i 

Danmark). 

 

I Bohuslän är den bara påträffad på öarna Hermanö och Herrön.  Här finns den på några lokaler 

växande i små myrar och fukthedsfragment. 

 

Växtplatserna här liknar mer de västeuropeiska lokalerna än det övriga svenska beståndet och det har 

framförts en teori om att safsan på de bohuslänska lokalerna tillsammans med de västeuropeiska 

bestånden skulle utgöra en egen underart. Det går dock inte att hitta några utseendemässiga karaktärer 

som skiljer de olika bestånden åt och som skulle motivera en sådan uppdelning. 

 

Lokaler i kommunen: 

På Orust finns safsan bara på några lokaler på västsidan av Hermanö. (Gunilla Olander, Hermanö har 

bidragit med lokaluppgifter). 
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1. Söder om Djupvik. I ett kärr som bildats efter torvtäkt. 5-6 plantor intill en bergvägg som vetter 

mot väster. 

2. Långekilen. Stor förekomst (>50 plantor) i norra delen av ett kärr som bildats efter torvtäkt. 

Dessutom 2 grupper med ca 5-10 plantor i öster och söder. 

3. Långekilen. Två grupper i bergsskrevor; en vid den nya stigen och en ca 15 m S därom. 

4. Stenvik. Två mindre förekomster nära viken: en alldeles invid stigen, en i stenbrottets södra del 

5. Innanför Rövevikarna. Grupper om 15-30 plantor står utmed nord-nordöstra sidan av ett kärr 

norr om stigen. En samling söder om stigen har ökat i antal på senare år. 

 

Möjligheter till fler fynd: 

Den har eftersökts på de större öarna i Käringöarkipelagen samt Mollön och Söskär, där det finns gott 

om lokaler som liknar växtplatserna på Hermanö. Dock har den inte hittats på dessa öar. 

 

Status: 

Förekomsten på Hermanö får betecknas som stabil och med ett alltmer fuktigt och milt klimat borde 

den ha möjlighet att breda ut sig mer på denna ö och kanske också dyka upp på de andra öarna i 

området. 

 

Hot och bevarandeåtgärder: 

Igenväxning och utdikning av småmyrar och fuktområden är negativt för safsan. En bibehållen 

markanvändning med betesdrift och slyröjning på Hermanö ger goda möjligheter för safsan att fortleva 

på sina nuvarande växtplatser. 
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Saltmålla (Atriplex pedunculata) 
 

 
Saltmålla 

Fakta: Se artfaktablad 

 

 

Utbredning på Orust: 

Denna starkt hotade strandängsväxt har ett av sina starkaste fästen i landet på Orust, där den 

förekommer i inte mindre än 12 områden. En del av dessa är dessutom mycket individrika. 
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1. Härme Rissholm, Hermanö. Koordinater 645615/124030. 

2. Kile leror, Flatön. Mycket rikt bestånd. Koordinater 646315/124630. 

3. Änggårdsvik, Flatön. Koordinater 646290/124840. 

4. Råholmen, Flatön. Koordinater 646280/124898. 

5. Strandängen söder om Tången, Morlanda. Koordinater 646075/124855. 

6. Stabergsbukten, Dalby. Koordinater 646528/125662. 

7. Allmags kile (i söder och i nordost). Koordinater 646115/126620 och 646127/126664. 

8. Ostsidan av Varekilsnäs. Koordinater 645018/126008. 

9. Området runt bukten mellan Härholmen och Råssö och västerut på nordsidan av Råssö. Oerhört 

rikt bestånd. Koordinater 645140/125516. 

10. Russelflögskilen, Råssö. Koordinater 645052/125488. 

11. Nordöstra delen av Rörholmen. Rikt bestånd. Koordinater 645268/125270. 

12. Holm. Rikt bestånd. Koordinater 645250/125190. 

 

Status: 

Tidigare när i stort sett varenda sälta betades var saltmållan en relativt vanlig strandängsväxt, inte 

minst på Orust. I Fries anges den t.ex. för flera Orust-socknar som flerstädes förekommande. En 

drastisk minskning har skett för arten i landet som helhet under senare år, säkert beroende på att betet 

på sältorna minskat kraftigt. 

 

Saltmållan är beroende av nötkreatursbete för att trivas (se artfaktabladet). På dess växtplatser i 

kommunen där sådant bete fortfarande sker tycks den trivas ypperligt och har mycket individrika 

bestånd.  

 

Den på senare år stora ökningen av gäss tycks också gynna saltmållan. På den närmast vattnet liggande 

delen av strandängen, där gässen företrädesvis betar, lyckas saltmållan hålla sig kvar på en del lokaler 

även om kreatursbetet upphört. 

 

Intensivt fårbete är däremot negativt för saltmållan. På åtminstone en tidigare lokal för arten (vid norra 

Härholmen) har den försvunnit på senare år sedan man låter får istället för nötkreatur beta strandängen. 

Även på strandängen vid Tången, Morlanda har får istället för nötkreatur betat det senaste året. Om 

detta innebär att saltmållan försvinner även här återstår att se. 

 

Hot och bevarandeåtgärder: 

Upphört bete och därav följande igenväxning av strandängar är ett reellt hot mot saltmållans fortlevnad 

på Orust. 

Det är av största vikt att nötkreatursbetet bibehålls på de strandängar där saltmållan växer. 

På de lokaler där kreatursbetet upphört i sen tid men där saltmållan hittills lyckats hålla sig kvar med 

ett tynande bestånd tack vare bete av vilda gäss är det angeläget att nötkreatursbete återupptas. Detta 

gäller t.ex. lokalerna nr 3 och 4. 

På de saltmållelokaler där får numera betar är det angeläget att om möjligt istället släppa ut nötkreatur. 

Är detta inte möjligt bör antalet får begränsas så att inte betestrycket blir för hårt. 

 

Övrigt: 

Saltmållan är i rödlistan klassad som starkt hotad i Sverige. En betydande del av det svenska beståndet 

finns på Orust. Detta gör det extra angeläget att Orust kommun tar initiativ till de föreslagna 

åtgärderna för att säkerställa att denna ansvarsart kan bibehålla sina relativt sett fortfarande starka 

populationer i kommunen. 
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Artfaktablad: 

Atriplex pedunculata 

saltmålla 

Chenopodiaceae STARKT HOTAD (EN) 

B2ab(iii,iv,v)c(iv) 

Ordn. Caryophyllales, Fam. Chenopodiaceae (mållväxter), Atriplex pedunculata L. Syn. Halimione 

pedunculata 

(L.) Aellen. 

Beskrivning. Saltmålla är en ettårig, vårgroende, grå ört. I allmänhet är den omkring 1 dm 

hög, men sträcker sig i enstaka fall till flera dm. Den är ogrenad eller grenad från basen med 

nedliggande sidogrenar. De nedre bladen är motsatta, de övre strödda, smalt ovala med 

helbräddad kant och smalnar av till ett bladskaft. Blomställningen är långsträckt med 

oansenliga, enkönade blommor. Efter blomningen växer fruktskaften ut till 1–3 cm längd. 

Frukten omges av treflikiga förblad, som är fastvuxna vid frukten. Deras mittflik är ganska 

liten, medan de två sidoställda böjer sig hornlikt utåt, vilket ger fruktställningen ett mycket 

karakteristiskt utseende. Blomningstiden är från juli till september. En närstående grå målla, 

portlakmålla, är flerårig med förvedad stambas och har oskaftade frukter. 

Utbredning och status. Saltmålla växer i Sydsverige, både vid Väst- och Östkusten. I Skåne, 

Halland och Bohuslän förekommer den tämligen regelbundet där dess speciella biotoper 

finns. Även på Öland och Gotland finns den på lämpliga lokaler, men här är frekvensen 

tydligt i avtagande. Några tidigare förekomster i Blekinge och Småland är numera utgångna. I 

Norden för övrigt finns arten i Danmark, där den är i avtagande, men förekommer ännu lokalt 

i stora populationer, framför allt på Jyllands västkust. Totalutbredningen sträcker sig från 

kuster i Sibirien och sydöstra Europa till Spanien, England och Baltikum. Även några 

europeiska inlandsförekomster på saltrik mark är kända. 

Ekologi. Saltmålla förekommer på havsstränder, framför allt på strandängar, på mark med 

finsand med lerinblandning, i gles, lågvuxen vegetation. Den växer dels på den nedre 

landstranden, där den tidvis blir vattendränkt, dels på mellersta och övre landstranden, 

framför allt där marken anrikats på salt, i s k saltskonor. Regelbundna följeslagare till 

saltmållan är andra salttåliga växter som glasört, saltört, havsnarv och revigt saltgräs. Arten 

kan även förekomma på driftbankar och blir då ofta storvuxen och rikgrenig. 

Hot. Saltmållan konkurreras lätt ut om vegetationen sluter sig därför att betet upphört eller på 

grund av övergödning från avlopp etc. 

Åtgärder. Bete tycks vara en viktig förutsättning för att saltmållan skall trivas, både genom 

att växtligheten då hålls låg och genom att betesdjurens tramp skapar luckor i vegetationen, 

som underlättar etableringen. Ett ganska hårt betestryck bör alltså i första hand fortsätta. 

Arten tycks vara gynnad av gåsbete, men klarar fårbete dåligt. I andra hand bör andra åtgärder 

vidtas som hindrar igenväxning och gynnar vegetationsfria luckor på strandängarna. 

Övergödning av växtplatserna måste undvikas. Förutsättningarna för frögroning, etablering 

och spridning bör undersökas. Saltmålla bör övervakas av floraväktare. 

Övrigt. Utländska namn – NO: Saltmelde, DK: Stilket kilebæger, GB: Pedunculate Seapurslane. 

 

Litteratur: Se artfaktabladet på Artdatabankens hemsida. 

 

ArtDatabanken 2007-01-08. Faktablad: Atriplex pedunculata – saltmålla. Förf. Lena Jonsell 

1995. 

©ArtDatabanken, SLU 2007. 
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Smal käringtand (Lotus tenuis) 
 

 
Smal käringtand på norra Råssön 

Fakta: Se artfaktablad 

 

Förekomst på Orust: 

Smal käringtand är en sydlig art som på Orust når sin absoluta nordgräns.  

Den är här påträffad på tre lokaler på södra Orust: 

1. Strandängen vid Holm. Koordinater: 645255/125197 

2. Strandängen på norra delen av Råssö, vid sundet mot Härholmen. Koordinater: 

645140/125516. 

3. Strandängen vid Trätte, norr om sundet mot Brattholmen. Koordinater: 645052/126112. 

 

 

 
 

Arten är svårinventerad, och det är tänkbart att den även förekommer på fler betade strandängar på 

södra Orust.  

 

Status: 

Förekomsterna på lokal 1 och 2 är rikliga och ligger på betade strandängar. De tycks vara stabila. Vid 

lokal 3 finns arten bara på en yta av ungefär 25 x 1,5 m och där sker numera inget bete. 

 

Hot och bevarandeåtgärder: 

Upphörande eller alltför hårt bete eller exploatering av lokalerna utgör ett hot mot den smala 

käringtandens fortlevnad på Orust. 

Lokal 3 hotas av igenväxning. Betet bör återupptas om arten skall ha chans att leva kvar. Lokalen bör 

hållas under årlig uppsikt.  

Fortsätter den nuvarande markanvändningen på de andra lokalerna med ett lagom stort betestryck av 

nötkreatur har den goda möjligheter att hålla sig kvar på dessa lokaler. 
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Nötkreatursbete på andra för arten lämpliga strandängar vid Stigfjorden ger en möjlighet för den smala 

käringtanden att etablera sig på nya lokaler. 

En riktad inventering efter arten bör göras på lämpliga lokaler utmed Stigfjorden för att få en bättre 

uppfattning om artens aktuella status. 

 

 

Artfaktablad: 

Lotus tenuis 

smal käringtand 

Fabaceae MISSGYNNAD (NT) 

___________________________________________________________________________ 

Ordn. Fabales, Fam. Fabaceae (ärtväxter), Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. Syn. Lotus glaber 

Mill. 

Beskrivning. Smal käringtand är en flerårig, 10–40 cm hög ärtväxt med tunn, nästan trådfin 

stjälk. Den har tätt tilltryckta, 0,2–0,5 mm långa hår, på foder, blad och stjälk. Småbladen är 

lansettlika, spetsiga och något köttiga. På de övre bladen är småbladen oftast mer än fyra 

gånger så långa som breda. Blomställningen är en huvudlik flock som vanligen endast består 

av 1–4 blommor. Kronan är gul och 7–12 mm lång. Arten blommar i juli-augusti och sprider 

sig med frön. Smal käringtand liknar käringtand Lotus corniculatus som är vanlig i en stor del 

av Sverige. Käringtand har emellertid omvänt äggrunda småblad som är rundade i toppen. De 

övre bladen är de sällan mer än tre gånger så långa som breda. Flocken har oftast något fler 

blommor och kronan är 10–16 mm lång, samt att håren på fodret, blad och stjälk är 0,5–1,0 

mm. 

Utbredning och status. Smal käringtand finns på åtskilliga lokaler längs kusten från södra 

Skåne, genom Halland och Göteborgsområdet, norrut till södra Bohuslän. Den anses vara 

utgången från Blekinge (senast 1930-talet) och Gotland (senast 1921). Arten är även känd 

som en tillfälligt adventivväxt i många landskap norrut till Västerbotten. I Danmark är smal 

käringtand en relativt vanlig växt, framför allt längs kusterna av de inre farvattnen. I Norge 

och Finland är arten endast känd som tillfälligt inkommen. Smal käringtand har ett 

sammanhängande utbredningsområde från södra England och Nordsjökusten i väster, genom 

Frankrike, Italien, sydöstra Europa och Främre Asien, till området kring Kaspiska havet i 

öster. I övriga delar av Europa har arten endast spridda förekomster. 

Ekologi. Smal käringtand växer på växelfuktig, näringsrik, gärna salthaltig mark. I Sverige 

är den som ett ursprungligt inslag i floran starkt knuten till betade havsstrandängar där den 

främst växer i rödsvingel-bältet på den övre landstranden. Detta bälte översvämmas endast 

vid mycket högt vattenstånd och hyser ofta en mycket rik och intressant flora. Förutom 

ytterligare ett antal hotade arter som är knutna till denna biotop, kan man som följeväxter 

finna exempelvis smultronklöver Trifolium fragiferum, kustarun Centaurium littorale, 

dvärgarun C. pulchellum, strandkämpar Plantago coronopus, rödklint Centaurea jacea, 

krissla Inula salicina och rörsvingel Festuca arundinacea ssp. arundinacea. 

Hot. De havsstrandängar som smal käringtand växer på hotas framförallt av igenväxning till 

följd av upphört bete. Bebyggelse och annan exploatering är ytterligare orsaker till att arealen 

havsstrandäng minskat avsevärt under senare decennier. 

Åtgärder. Smal käringtand finns fortfarande på ett ganska stort antal lokaler i Sverige och på 

många av dessa förekommer arten i rikliga bestånd. En hel del av växtplatserna är belägna 

inom områden som är naturskyddade. Biotopen havsstrandäng har så stora naturvärden att den 

rent allmänt bör få ett skydd mot exploatering och en skötsel som bl a innefattar en lämpligt 

utformad hävd. På så sätt skulle smal käringtand, såväl som många andra hotade växter, 

kunna tillförsäkras gynnsamma levnadsbetingelser i framtiden. 

Övrigt. Utländska namn – NO: Strandtiriltunge, DK: Smalbladet Kællingetand, FI: 

Hentomaite, GB: Narrow-leaved Bird´s-foot-trefoilv. 

 

Litteratur: Se artfaktabladet på Artdatabankens hemsida.ArtDatabanken 2005-05-16. 

 Faktablad: Lotus tenuis – smal käringtand. Förf. Kjell-ArneOlsson 1996 

 ©ArtDatabanken, SLU 2005 
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Västkustros (Rosa elliptica ssp. inodora) 
 

 
Västkustros intill väg 160 norr om Henån 

Fakta: Se artfaktablad 

 

Artens utbredning på Orust: 

Vid inventering 1993 -2007 har 11 lokaler för västkustros påträffats i kommunen. Som framgår av 

kartan nedan är de flesta av lokalerna koncentrerade till Henåntrakten, där de ligger nära väg 160 

mellan Såten och avfarten till Torp. Till detta kommer en lokal vid Blibräcka och en vid Goddalen 

(Krossekärr). Flera av dessa lokaler är kända sedan gammalt och ett antal belägg av arten finns i de 

offentliga herbarierna. 

På ingen av lokalerna förekommer arten rikligt utan det handlar om enstaka buskar. Inte så långt från 

kommungränsen finns en betydligt rikare lokal vid Lilla Farholmen ( i Stenungsunds kommun). 

Även om västkustrosen aktivt har eftersökts under lång tid är det möjligt att inte alla växtplatser har 

påträffats. Den är inte speciellt lätt att hitta och tiden då det går bäst att söka efter den är kort vid 

månadsskiftet juni –juli då den blommar. Växtplatserna kan också ligga svårtillgängligt i bergsbranter. 

 

 
Hot och bevarandeåtgärder: 

Västkustrosen hotas på en del ställen av igenväxning. Där bör röjning ske så att rosen inte kvävs. Före 

röjning bör de skyddsvärda buskarna märkas ut av någon som klarar artbestämning av vilda rosor. 

Speciellt på de samhällsnära växtplatserna kan rosen komma att hotas av markexploatering. Det är 

viktigt att kommunen har god kännedom om lokalernas exakta lägen för att kunna beakta skyddet. 

I det följande ges mer detaljerad information om växtplatser och status.  
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Detaljerade uppgifter om kända lokaler: 

 

 

Lokal 1 ( kod enl. Artdatabanken: OB-

Oru-51B) 

Intill bergsbrant nära havet 150m NNO om 

Såtens fyr 

Koordinater: 6467112 / 1257815  15 

Ny lokal som upptäcktes sommaren 2006. 

Status (2006): 1st.kraftig buske (4 grova 

stammar  2cm, 1 stam ca. 1cm) 

 

Anm. Detta torde vara den nordligaste 

kända busken i världen. Det finns uppgifter 

om tidigare fynd på Kalvön (i Uddevalla 

kommun), men där har västkustrosen inte 

återfunnits. 

 

 

 

Lokal 2 ( kod enl. Artdatabanken: OB-

Oru-51A) 

Intill väg 160, 200m S om Såtens fyr, 

alldeles där stigen börjar som leder ner till 

badstranden S om Såtens fyr. 

Koordinater: 6466794 / 1257786  4 

Lokalen upptäckt 2005. Lättillgänglig lokal 

med parkeringsplats tvärs över vägen. 

Status (2006): 2st. buskar (en kraftigare 

med 7 grova stammar  1cm och en 

klenare buske med en stam ca. 1cm. 

 

 

 

 

 

Lokal 3 ( kod enl. Artdatabanken: OB-

Oru-172A) 

Vid Nöteviks gård, röda huset, vid 

bäckförgreningen 175m NNO om 

gångtunneln under väg 160. 

Koordinater: 6465752 / 1258384  15 

Lokal som är känd sedan gammalt. (belägg 

från Nöteviken 1932 Lindstedt GB) 

Status (2007): 6 st. buskar på olika sidor av 

huset (den största ca. 20m N om entrén 

utbredd och med ca. 10 stammar, de övriga 

mindre. 
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Lokal 4 ( kod enl. Artdatabanken: OB-

Oru-172B) 

Intill stigen 100m SSO om inägan NO om 

Nöteviks gård 

Koordinater: 6465778 / 1258659   6 

Lokal som är känd åtminstone från 1998. 

Status (2006): 1st. mycket svag buske som 

är nästan död pga. beskuggning och 

igenväxning av tidigare öppnare mark. 

Sommaren 2006 sköt den dock tre nya 

skott ca. 4 dm höga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal 5 ( kod enl. Artdatabanken: OB-

Oru-064A) 

Intill infart till huset på Lövåsvägen 7 

Koordinater: 6465080 / 1257942   7 

Lokal som är känd åtminstone från 1998. 

Status (2007): 1 st. stor och vital buske 

med ca. 15 rejäla stammar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal 6 ( kod enl. Artdatabanken: OB-

Oru-064B) 

Intill väg 160 S om Lövåsvägen, vid 

hotellskylten 

Koordinater: 6465023 / 1257857   6 

Lokal som är känd sedan gammalt. Helt 

säkert är belägget från 1959 (Wbg, GB) 

härifrån, men troligtvis också andra av de 

42 beläggen från ”Henån” under åren från 

1800 – 1959 ( GB, LD, UPS, UME) 

Status (2006): 1st. buske med ca. 15 

stammar, varav några är klena. Busken har 

upprepade gånger kapats ner vid 

vägkantsröjning, men har klarat detta. 

Vägverket har kontaktats och växtplatsen 

markerats med käppar. 
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Lokal 7 ( kod enl. Artdatabanken: OB-

Oru-064C) 

A. På ”Pusskullen”, S om korsningen 

Lövåsvägen – Barrvägen. Koordinater: 

6464968 / 1257883   6 

Lokal som är känd åtminstone från 1998, 

men busken flyttades i under vintern 2004 

från vägkanten intill Lövåsvägen, där 

sprängning och infartsväg till en ny 

fastighet planerades. 

B. Nedanför berget på tomten vid 

Lövåsvägen 2 (strax  S om huset) 

Status (2007): A. 1 st. liten buske med ca. 

15 klena stammar. B. 1 st. liten men kraftig 

buske 

 

 

 

 

Lokal 8 ( kod enl. Artdatabanken: OB-

Oru-064D) 

Ö om väg 160 N om trappan som finns N 

om skoaffären. 

A. Omedelbart intill trappan. 

B. På berget ett tiotal meter N om trappan. 

Koordinater: 646489 / 125783   10 

Lokal som är känd åtminstone från 1998. 

Status: A. 1 st. mycket liten buske med en 

stam. B.1 st. kraftigare buske med ett 

flertal stammar. 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal 9 ( kod enl. Artdatabanken: OB-

Oru-064D) 

Ovanför väg 160 strax N om infart till 

Statoil. 

Koordinater: 6464057 / 1257885   7 

Lokalen upptäcktes sommaren 2005. 

Status (2006): 1st. liten klen buske med 

bara en fertil stam. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A 

B 
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Lokal 10 ( kod enl. Artdatabanken: OB-

Oru-169A) 

Vid Blibräcka, 20m V om 

Assmunderödsvattens N-spets. 

Koordinater: 6464785 / 1261191   6 

Lokalen återupptäcktes sommaren 1999. 

Status (2006): 1st. stor rejäl buske med ca 

20 stammar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal 11 ( kod enl. Artdatabanken: OB-

Oru-154A) 

På tomtmark vid gården Goddalen 

(Krossekärr) 

Koordinater: 6464010 / 1263013   10 

Lokalen upptäcktes sommaren 1998. 

Status (2007): 3 st. små klena buskar. 

 

 

 

 

 

Tidigare uppgivna lokaler som nu inte 

återfunnits:  

” Totorp -Assmunderöd ” belägg från1852 

(Scheutz GB) 

”Grindsbyvattnet” belägg från 1855 (Krok 

UPS), och från 1865 (Walstedt  GB, LD, 

UPS 
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Artfaktablad: 
Rosa elliptica ssp. inodora  

västkustros  

Rosaceae STARKT HOTAD (EN)  
B2ab(ii,v); C2a(i)  

___________________________________________________________________________  
Ordn. Rosales, Fam. Rosaceae (rosväxter), Rosa elliptica ssp. inodora (Fr.) Schwertschl. Syn. Rosa inodora Fr.  

Beskrivning. Västkustros är en medelstor, rikt kroktaggig buske med äppeldoftande, parbladiga blad och 

som unga blekrosa blommor vilka senare blir nästan rent vita. Nyponen sitter liksom blommorna på kala 

skaft vilket skiljer den från den närbesläktade äppelrosen R. rubiginosa. De enskilda småbladen är 

tillspetsade i båda ändar, inte trubbiga som hos äppelrosen. Från tyskros R. elliptica ssp. elliptica skiljer sig 

arten bl a genom att helt sakna glandelhår på nyponskaften och från åkerros R. agrestis bl a genom håriga 

stift.  

Utbredning och status. Västkustros har i Sverige endast påträffats inom några små områden på 

västkusten, först och främst i Halland från Varbergstrakten och norrut till Kungsbackatrakten, i 

Västergötland i nedersta delen av Viskans dalgång och vid Lygnern (7 lokaler) i anslutning till det 

halländska området, samt i Bohuslän (12–15 lokaler) dels kring och väster om Stenungsund, dels kring 

Henån på Orust. Den är också funnen på 3 spridda lokaler i Skåne under senare tid. Sedan arten först 

beskrevs av Elias Fries 1814 har den påträffats på drygt femtio lokaler, av vilka ungefär 30 hyser 

västkustros i nutiden, de flesta med mycket få buskar, men några är mera individrika. Arten förekommer 

även sparsamt i Danmark, mest på öarna, samt möjligen på en nyligen upptäckt lokal på Hvaler i Østfold 

(Norge), men saknas i övriga Norden. För övrigt förekommer västkustrosen åtminstone i Nordtyskland, 

men utbredningen är dåligt känd genom sammanblandning med andra rosor, framför allt tyskros R. 

elliptica ssp. elliptica och åkerros R. agrestis.  

Ekologi. Västkustros förekommer i beteshagar, igenväxande gräsmarker, i busksnår, samt i undantagsfall 

bergsbranter, ofta i gynnade lägen. Den synes inte vara extremt klimatkänslig, utan verkar endast kräva ett 

någorlunda milt klimat, varför dess stora sällsynthet är förvånande.  

Hot. Arten hotas främst av att dess växtplatser på sikt växer igen till skog, samt lokalt även av bortrensning 

utmed vägar och exploatering av mark.  

Åtgärder. Några rika förekomster av västkustros bör skyddas genom naturreservat med skötselföreskrifter 

avpassade för arten. Även i övrigt bör hänsyn tas till arten vid röjning av vägkanter och betesmarker. Arten 

bör övervakas av floraväktare.  
 

Övrigt. Västkustros är fridlyst.  

 

Litteratur : Se artdatabladet på Artdatabankens hemsida. 

 

ArtDatabanken 2007-01-29. Faktablad: Rosa elliptica ssp. inodora – västkustros. Förf. Erik Ljungstrand 

1995. Rev. Margareta Edqvist 2006.  
©ArtDatabanken, SLU 2007. 
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Uddnate (Potamogeton friesii) 
 

 
Uddnate 

Fakta: Se artfaktablad 

 

Aktuell lokal på Orust: 

Dammen väster om vägen vid Stockesundet, Flatön. Koordinater: 646275/124650. 

 

 
 

Detta är den västligaste i en hel serie dammar som ligger i sänkan mellan Rapön och egentliga Flatön. 

Vid högvatten fylls dessa dammar med saltvatten, varför miljön för de vattenlevande organismerna i 

dessa dammar blir mycket varierande. 

Den förhöjda salthalten i dammen bidrar troligen till att uddnaten har etablerat sig här. 

 

Nämnas kan att i den östligaste av dammarna växer en kransalg, hårsträfse (Chara canescens), vars 

närmaste svenska växtplats ligger i Östersjön. 

 

Uddnate är för närvarande inte känd från någon mer lokal i Bohuslän. Närmaste kända växtplats är 

Hornborgasjön.  

 

Uddnate har eftersökts även i de andra brackvattenssjöarna i kommunen, som Rödsvatten och Runns 

vatten men har ej påträffats där. 

 

Status: 

Uddnate upptäcktes på lokalen på Flatön för ca 10 år sedan. Beståndet tycks variera kraftigt mellan 

olika år, förmodligen beroende på naturliga orsaker. 
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Hot och bevarandeåtgärder: 

För att uddnaten ska kunna leva kvar på sin växtplats är det viktigt att den öppna vattenspegeln i den 

grunda dammen bevaras. Det finns en tendens till att omgivande vegetation av fr.a. vass och havssäv 

alltmer krymper den öppna vattenspegeln. Detta skulle kunna förhindras om stängsel togs bort eller 

flyttades så att de nötkreatur som betar i dammens omgivning fick möjlighet att beta ända fram till 

dammen. 

 

Artfaktablad: 

Potamogeton friesii 

uddnate 

Potamogetonaceae MISSGYNNAD (NT) 

___________________________________________________________________________ 

Ordn. Alismatales, Fam. Potamogetonaceae (nateväxter), Potamogeton friesii Rupr. Syn. Potamogeton 

mucronatus Schrad. 

Beskrivning. Uddnate är en av de smalbladiga natearterna. Den är rikt grenig och 

mångbladig; stammen kan bli upp emot 1,5 m. Denna är något plattad, men helt utan 

vingkanter. Från stammen utgår talrika korta sidoskott. De ljust gröna bladen är omkring 4–8 

cm långa och 1,5–3,5 mm breda, i allmänhet 5-nerviga och avslutas med en tydlig udd. En 1– 

2,5 cm lång snärpslida omsluter stjälken vid noderna. Den är rörformad åtminstone i sin nedre 

del, men slitsas småningom på längden i två delar. Uddnate saknar jordstam, men övervintrar 

med vinterknoppar (turioner). Blomaxet är relativt kortskaftat och ungefär 1 cm långt. Frukten 

är rundad med en liten udd, 2,5–3 cm lång och har en småknölig ryggköl. Bra kännetecken för 

uddnate är de smala, femnerviga, ljusgröna bladen, den plattade stammen och den 

karakteristiska snärpslidan. 

Utbredning och status. Uddnate finns i enstaka förekomster i flertalet svenska landskap upp 

till Dalarna - Gästrikland, men är inte känd från Blekinge, Gotland och Halland. Den finns 

dessutom i Jämtland (Singsjön), Västerbotten och Norrbotten. Längs Bottenvikskusten 

förefaller den vara relativt vanlig i skyddade vikar, laguner och glon. Bedömningar av 

vattenväxters status blir ofta ganska osäkra, men det förefaller klart att uddnaten minskar. I 

Gästrikland har den inte kunnat återfinnas trots mångårig inventeringsverksamhet (även under 

vattnet). I Skåne har den gått tillbaka och finns nu bara på ett tiotal lokaler och i Danmark har 

den minskat kraftigt under 1900-talet. Uddnate har en vidsträckt utbredning på norra 

halvklotet. Den finns i stort sett i hela Europa, i Nordamerika samt i Asien med ett antal kända 

förekomster. 

Ekologi. Uddnate växer på mjukbottnar i sötvatten av eutrof och mesotrof typ: i lugna vikar 

av större sjöar, i småsjöar, småvatten, dammar och åar. Den förekommer främst på kalkrika 

bottenavlagningar och växer ibland på ganska stort djup (4 m). Dessutom finns den stundom i 

svagt brackvatten, gärna vid mynningen av åar och älvar samt vid Bottenvikens och 

Bottenhavets kuster, där den mot söder är känd till Stockholms skärgård. 

Hot. Uddnatens nedgång beror antagligen i första hand på förändringar av vattnets kvalitet, 

främst genom eutrofiering och därmed ökande kvävebelastning. Detta resulterar bl.a. i ökad 

påväxt av epifytiska alger, både encelliga och fintrådiga, något som hämmar natens tillväxt. 

Möjligen kan den också konkurreras ut av mera snabbväxande undervattensväxter. Kanske 

kan minskat siktdjup till följd av eutrofiering vara ett problem för arten (särskilt om den växer 

djupt). Dessutom drabbas den hårt av betet av stora simfåglar, framför allt kanadagäss och 

inplanterad karp. 

Åtgärder. En allmän målsättning bör vara att bevara vattenkvaliteten i de sjöar där uddnaten 

växer. Viss avskjutning av kanadagäss kan också förbättra situationen för den. Gamla lokaler 

bör återinventeras. Ett åtgärdsprogram för uddnate ska upprättas och det kommer att ge 

förslag på fler lämpliga åtgärder. 

Övrigt. Utländska namn - DK: Brodbladet Vandaks, FI: otalehtivita, NO: broddtjønnaks, 

GB: Flat-stalket Pondweed. 
Litteratur : Se artdatabladet på Artdatabankens hemsida 

.ArtDatabanken 2007-01-18. Faktablad: Potamogeton friesii – uddnate. Förf. Lena 
Jonsell2000. Rev. Margareta Edqvist 2006.           © ArtDatabanken, SLU 2007. 
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Inventering av ansvarsarter bland fåglarna 
 

I samband med att Orust kommun antog ett Naturvårdsprogram i september 2006 pekades 13 

fågelarter ut som ansvarsarter. De fåglar som är ansvarsarter är till stor del rödlistade och visar på 

speciella egenskaper i miljön som är viktiga även för andra arter, såväl växter som djur. För några av 

arterna finns kärnområden i Sverige för arterna, kring eller på Orust. 

 

Under säsongerna 2006 och 2007 har data kring de fåglar som är ansvarsarter insamlats dels via 

riktade fältstudier, dels via sammanställningar av observationer inrapporterade på Svalan. Svalan är en 

del av Artportalen, som är en oberoende samlingsplats för fynd av arter i Sverige. Rapportör blir den 

som så önskar och rapportören bestämmer själv vad som skall rapporteras. 

Fynden är fria att utnyttja för alla, allmänhet, forskare, organisationer och myndigheter även om 

skyddsvärda observationer förbehålls rapportören och ackrediterade personer inom respektive ideell 

förening samt ArtDatabanken. ArtDatabanken drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. Via webadressen 

http://artportalen.se/birds/default.asp tar man sig in på Svalan.  

 

Tommy Järås har muntligt gett information om pilgrimsfalken på Orust 2006-2007, Peter Strandvik 

har gett information om berguven på Orust 2006-2007. Matti Åhlund har lämnat inventeringsuppgifter 

om silltrutens bestånd på Orust under kustfågelinventeringen 1993-94. 

 

Här nedan följer en kort presentation av de fåglar som är ansvarsarter på Orust och den status de hade 

under 2006 och 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smådopping 
 

Smådopping påträffas utanför häckningstid på flera lokaler i havet runt Orust. I första hand finner man 

dem i väl strömsatta vatten som hålls öppna under vintern. Nordströmmarna, Skåpesund och Nösund 

är alla tre goda lokaler. Vid Nordströmmarna noterades hela 12 smådoppingar den 11 mars 2007. I 

Sesterviken, Svanesund och i Kalvöfjorden har enstaka fåglar noterats under de två åren. 

På två inlandslokaler har häckning eller spelande fåglar noterats. I Skogsvattnet vid Varekilsnäs har 

häckning konstaterats under båda åren. I Vassbotten som ligger NO om Varekil spelade minst 1 

smådopping i slutet av mars 2007. 

Med all sannolikhet finns det någon eller några ytterligare häckplatser på Orust. Troligtvis står dessa 

att finna i anslutning till Nösund. Vad gäller smådoppingarna vid Nordströmmarna så häckar säkert 

dessa på Bokenäs, där minst 2 häckningsplatser är kända. 

 

I Sverige uppskattades det häckande beståndet av smådopping till 300 par i början av 1990-talet. 

Gäddfria småvatten i södra Sverige är deras främsta tillhåll. Milda vintrar tycks gynna arten och på sikt 

kan den säkert öka ytterligare i landet. 

 

Bevarandeåtgärder: 

På Orust uppskattas det finnas 3 – 10 häckande par under inventeringsåren. Ett sätt att gynna 

smådoppingen är anlägga nya våtmarker som hålls fiskfria. 

 

 

http://artportalen.se/birds/default.asp
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Havsörn (NT) 

 

Redan under 1700-talet omtalas Orust som viktiga vintervisten för havsörn. Hårda vintrar med frusna 

inlandsvatten ger koncentrationer av sjöfåglar i de strömsatta sund som finns runt ön, och därmed gott 

om bytesdjur för havsörnar.  

Vintern 2005/2006 var kall, medan 2006/2007 var mild. Detta avspeglas i antalet påträffade havsörnar. 

I januari 2006 fanns det minst 9 havsörnar i Halsefjorden och Kalvöfjorden. Fåglarna var både gamla 

och unga. En av örnarna i Halsefjorden var färgmärkt och 

kunde avläsas. Fågeln visade sig vara ringmärkt som unge i 

Åbo skärgård, Finland 2004. Detta var första fyndet av en 

finskmärkt örn i Bohuslän. Under vintern 2006/2007 fanns det 

säkert inte fler än 5 örnar i området. 

 

Havsörnarna kring Orust dyker upp i skiftet oktober/november 

och stannar i området till skiftet mars/april. De senast 

observerade örnarna på våren är vanligtvis icke häckande 

örnar. De gamla örnar som finns i området under vintern tros 

vara flyttande örnar från den västra Sibiriska tundran. 

 

Havsörnspopulationen i Sverige är stadd i mycket stark ökning 

tack vare minskad mängd miljögifter och minskad mänsklig förföljelse. I Bohuslän häckade havsörnen 

senast 1904 vid Kragenäs, Tanums kommun. 2001 återkom havsörnen som häckfågel i Vänern och har 

stadigt ökat i bestånd. Sommaren 2007 fanns det 12 havsörnspar i Vänerområdet. 7 av paren lyckades 

med sin häckning.  

 

Bevarandeåtgärder: 

Havsörnen sprider sig för tillfället västerut och troligen kommer den inom en snar framtid att etablera 

sig som häckande i Bohuslän. För att möta örnarnas expansion är det viktigt med störningsfria 

häckningsområden där det finns grova träd. Ett sätt att gynna havsörnen på Orust är att bygga 

konstgjorda bon. 

 

 

 

 

 

 

 

Pilgrimsfalk (VU) 

 

1975 fanns det bara ett enda pilgrimsfalkspar kvar i södra Sverige. Sedan dess har intensivt arbete med 

att minska mängden bioackumulerande gifter i naturen samt avelsarbete och utsättning fått 

pilgrimsfalken att återkomma som häckfågel.  

Mellersta Bohuslän får ses som pilgrimsfalkens kärnområde i södra Sverige. Kring Orust har det under 

säsongerna 2006 och 2007 funnits 3 häckningsplatser. 2006 lyckades 3 par med sin häckning. 2007 

häckade 2 par. 

 

Sedan skiftet 1990-tal/2000-tal har pilgrimsfalken börjat övervintra. Detta beror troligen på att vi idag 

har fler övervintrande bytesfåglar än tidigare och att konkurrensen om boplatser ökat. Under de båda 

vintrarna har falkar observerats, november/januari i Halsefjorden, Kalvö-fjorden och på Härmanö. 

 

Bevarandeåtgärder: 

Ett sätt att behålla pilgrimsfalken som häckfågel är att vara observant på exploatering av nuvarande 

och potentiella häckningslokaler. 
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Sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schintzii)   (EN) 

 

Den sydliga kärrsnäppan för en tynande tillvaro i Bohuslän. Varken 2006 eller 2007 fanns det några 

observationer av rasen i Bohuslän. 

 

På Orust noterades senast ett spelande par vid Hjälmvik, Stala 1997. Trots god hävd, genom bete av 

nöt och får, har arten ej påträffats i området sedan dess. 

 

Bevarandeåtgärder: 

Det är mycket viktigt att hävden fortsätter vid Hjälmvik och på den intilliggande Härholmen, om det 

skulle vara så att rasen gör en frammarsch. 

 

 

 

 

 

Kustlabb  
 

Kustlabben betecknas ibland som en ”rovmås” som lever av att stjäla föda från andra sjöfåglar. I första 

hand tar den byten av måsar och trutar. En god tillgång på trut och mås är alltså en förutsättning för att 

kustlabben skall häcka. 

Områdena utanför Mollösund är sedan 1930-talet beskrivna som labbrika. Vid en inventering 1931 

inräknades hela 27 par. Då samma område inventerades 1993 fanns här bara 4 par. 2006/2007 noteras 

bara 1 par i området. Totalt registrerades 22 par med kustlabb på västsidan av Orust vid 

kustfågelinventeringen 1993-1995. Tyvärr har detta bestånd gått tillbaka kraftigt 2006/2007, nu utgörs 

beståndet bara av 2 par. 1 par knutet till Äckerö, Mollön samt 1 par innanför Vallerö. Ingen lyckad 

häckning med ungar som resultat registrerades under de två åren. 

 

Den kraftiga minskningen av antalet labbpar har med all sannolikhet att göra med att antalet häckande 

par med silltrut minskat drastiskt. Borta är stora kolonier på bland annat Söskär, Musholmen och Saltö.  

 

Bevarandeåtgärder: 

Dynamiken i bestånden av silltrut är intressant att följa även framledes. Genom att fortsätta inventera 

kanske ytterligare förståelse för beståndets plötsliga uppgång och fall fås. I detta kollande inhämtas 

fortsatt information om kustlabben. 

 

 

Silltrut (VU) 

 

Som redan nämnts under kustlabben, har silltrutsbeståndet minskat kraftigt utanför Orust sedan 1993 – 

1995. Vid kustfågelinventeringen fanns det uppskattningsvis 2197 par silltrutar häckande runt Orust. 

1843 av paren häckade i 9 kolonier där det fanns minst 50 par/koloni. 

 

Silltruten är till största delen fiskätande men kan 

även äta daggmask, insekter och avfall från 

öppna soptippar. Helt klart har den varit gynnad 

av storskaligt fiske med mycket spill samt den 

avfallshantering vi hade till fram på 1980-talet. 

På västsidan utanför Orust häckar silltruten i 

stora rena kolonier med endast litet inslag av 

gråtrut och havstrut. Norr, söder och öster om 

ön finns det mindre inslag av silltrut i 

måsfågelkolonier. 
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2006/2007 har silltrutar häckat i tre större kolonier på Bjönniskär 150 par, Måvholmen 100 par och 

Måseskär med upp till 400 par. Under båda åren har Måseskär besökts i början av juli för kontroll av 

häckningsframgång och ringmärkning av silltrutsungar. På Måseskär var häckningsframgången 

mycket god under de två åren. Vid ringmärkningen begränsades antalet märkta ungar för att ej störa i 

kolonierna under för lång tid. 2006 märktes 41 + 78 ungar vid två tillfällen, 2007 fick 75 ungar ring. 

 

Jämför man kustfågelinventeringens resultat med dagens är det nedslående till en början. Helt klart är 

dock att kolonierna ändras över tid. Troligtvis har detta att göra med födotillgång och predation. 

Predationen utgörs i första hand av mink och berguv i ytterskärgården. 

Hela kolonier kan försvinna från ett år till ett annat. Försvinnandet beror säkert på att fåglarna sökt sig 

till en ny ö. Under kustfågelinventeringen 1993 – 1995 fanns det 160 par silltrutar på Måseskär jämfört 

med dagens 400 par. Går vi tillbaka till de inventeringar som gjordes 1966-1968 fanns det inte ett enda 

silltrutspar på Måseskär. Det är inte omöjligt att trutar från de idag tomma kolonierna på Söskär och 

Saltö sökt sig till Måseskär. 

 

Bevarandeåtgärder: 

Som redan tidigare nämnts är det intressant att fortsatt följa bestånden av silltrut i ytterskärgården. Kan 

häckningsholmarna hållas minkfria är detta också av godo för sjöfåglarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobisgrissla 
 

Tobisgrisslan är den enda alkfågel som finns häckande i Orust kommun. Den häckar under stenblock 

på trädlösa öar. Vid den stora kustfågelinventeringen 1993 – 1995 uppskattades beståndet till 650 par i 

Göteborgs och Bohuslän. De största antalen hittades vid Bonden utanför Lysekil som hyste 101 par 

och Inre Tistlarna i Göteborgs skärgård som hade 164 par. Beståndet utanför Orust utgjordes av 

enstaka par. 

 

2006/2007 observeras tobisgrisslor under häckningstid utanför Härmanö och runt Måseskär. På 

Bonden och Flateskär söder om Måseskär uppskattas det häcka 5 – 10 par, utanför Härmanö finns det 

uppskattningsvis ytterligare 5 par. Beståndet uppskattas alltså till 10 – 15 par. 

 

Bevarandeåtgärder: 

Ett sätt att stärka tobisgrisslan kan vara att placera ut häckningslådor på Bonden och Flateskär. 

Troligen är detta svårt att genomföra i och med att öarna är extremt väderutsatta och därmed är det 

troligen svårt att få lådorna att ligga kvar. 
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Berguv (NT) 

 

Berguven har liksom pilgrimsfalken sina kärnområden i Sverige i vår del av Bohuslän. 1969 var 

västkustens uvar i princip borta. En enda känd uv fanns kvar, detta var en hane som satt på Älgön i 

Kungälvs kommun. Precis som med pilgrimsfalken sattes ett stort avelsprojekt igång. Via utsättningar 

återhämtade sig populationen under 1970 – 80-talet. I mitten av 1980-talet upphörde utsättningarna i 

Västsverige och berguvarna har fått sköta sig själva. 

 

Berguvarna på Orust är i första hand knutna till 

havsnära miljöer, endast ett revir finns i Orusts 

”inland”. Utmed kustremsan är det drygt 5 kilometer 

mellan reviren. Allt pekar på att kustremsan idag är 

full vad gäller berguvsrevir. 2007 var 9 berguvsrevir 

kända i Orust kommun. Totalt i Bohuslän fanns det 

2006 47 kända uvrevir. 

 

 

 

 

 

Bevarandeåtgärder: 

För att behålla den fantastiska berguvsstammen bör exploateringen av kustremsan hållas låg, vilket den 

idag är bland annat via strandskyddet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre hackspett (NT) 

 

En uppskattning av den svenska totalpopulationen 1976 visade på 20 000 par. Troligen var denna 

uppskattning en klar överskattning. I början av 2000-talet uppskattades 3000 par av mindre hackspett 

finnas i landet. 

Den lilla hackspetten kräver att det inom sitt revir finns drygt 40 ha äldre, lövdominerad skog. Här 

söker den sin föda i form av olika vedlevande insektslarver, många arter knutna till död eller döende 

ved. Boet hackar den vanligtvis ut i en murken al. På Orust finner man arten utmed de många åar och 

bäckar som håller goda bestånd av al, i alstrandskogar vid havet samt invid sjöarna och i 

randlövskogar. 

 

Under 2006/2007 har mindre hackspett påträffats på 25 olika lokaler på Orust. Observationerna präglas 

till stor del av områden som besökts av ornitologer under tidpunkter som den mindre hackspetten låtit. 

En försiktig skattning gör gällande att det på Orust finns mellan 25 och 50 par mindre hackspett. 

 

Bevarandeåtgärder: 

För att gynna den mindre hackspetten bör man vara restriktiv med ”rensning och städning” av 

gammelträd i ovan nämnda miljöer. 
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Sydlig gulärla (Moticilla flava flava) 
 

Den sydliga gulärlan har en ojämn utbredning i södra Sverige. Fuktiga ängsmarker och stränder är den 

miljö den främst påträffas i. Rasen tycks söka miljöer som ej är alltför välbetade, utan har en 

kortvuxen vegetation och gott om tuvor. I Sverige skattas beståndet av sydlig gulärla till 10 000 par. 

Sedan 1900-talets början har rasen minskat kraftigt till följd av igenväxning av lämpliga miljöer. I 

Bohuslän finns idag bara konstaterade häckningar rapporterade från Hisingen. På Orust har den 

tidigare under 2000-talet bara påträffats vid Hjälmvik under häckningstid. 

 

Under 2007 lockade en gulärla vid Toggestalaviken, Kollungeröd vatten den 12 juni. Detta är mycket 

spännande och bör följas upp i och med miljön i det närmaste är perfekt för rasen. 

 

Bevarandeåtgärder: 

För att gynna den sydliga rasen av gulärla bör de miljöer som nämnts i början av texten behållas eller 

skapas. 

 

 

 

 

 

Höksångare (NT) 

 

Är den största av sylviaarterna i Sverige. Höksångaren uppskattar varma och torra, kustnära och delvis 

igenväxande gamla betesmarker. Beståndet i Sverige uppskattades i slutet av 1990-talet till 260 – 350 

par, majoriteten på Öland. I Bohuslän är den mycket sällsynt. 2007 fanns 2 sjungande hannar, en på 

Kalvön, Havstensund och en vid Tjurpannan i Tanum. 

 

På Orust har sjungande fåglar funnits i Båsevik och Flackevik vid Stocken under 2000-talets början. 

Senaste noterade höksångaren i detta område gjordes 10 juni 2003. 

 

Under 2006/2007 finns det inga rapporter om arten på Orust trots flera besök på de två lokalerna. 

 

Bevarandeåtgärder: 

Möjligen har miljöerna i Båsevik och Flackevik vuxit igen för mycket för att locka höksångaren. 

Framtiden får utvisa om arten återigen påträffas på Orust. 

 

 

 

 

Törnskata (NT) 

 

Törnskatan är en fågel som häckar i 

öppna, torra, soliga och insektsrika 

marker. Man kan väl påstå att den är en 

art som trivs i en betad hagmark med 

inslag av taggiga buskar som slån, 

björnbär och rosor. Det svenska 

beståndet gick tillbaka med cirka två 

tredjedelar från mitten av 1970-talet till 

slutet av 1980-talet. Idag skattas det 

svenska beståndet till 26 000 – 34 000 

par. 

 

På Orust finns det gott om lämpliga 
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marker för törnskatan. Vi finner den i stort sett på hela ön. Under 2006/2007 har den rapporterats ifrån 

över 20 lokaler på ön. Detta torde vare en siffra som säkert minst kan tredubblas. 

 

 

Bevarandeåtgärder: 

Törnskatan kräver kontinuerlig hävd, genom i första hand bete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämpling (NT) 

 

Hämplingen har delvis samma miljökrav som törnskatan. Naturbetesmarker med ett rikt inslag av 

buskar, enebackar, skogsbryn och större trädgårdar är idealet. Arten minskade kraftigt under 1970- och 

80-tal till följd av att naturbetesmarkerna växte igen. Den svenska Häckfågeltaxeringen visar på att 

hälften av beståndet försvann. Idag uppskattas det finnas 100 000 – 250 000 par hämplingar i Sverige. 

 

Precis som för törnskatan finns det relativt gott om lämpliga miljöer för hämplingen på Orust. Rör man 

sig här under sommaren stöter man ofta på arten. Att skatta antalet par på ön är svårt. Ett hundratal par 

är fullt möjligt. Tyngdpunkten vad gäller hämplingen står att finna på västsidan av ön. 

 

Bevarandeåtgärder: 

Hämplingen kräver fortsatt god tillgång på naturbetesmarker på Orust. 
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