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Inledning 
I november 2013 gjorde Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ en arkivstudie och 
fältinventering avseende naturvärden på delar av fastigheten Resö 8:69, Tanums kommun 
(Andersson 2013). På grund av att tidpunkten för inventering inte var optimal för vissa 
organismgrupper har en kompletterande inventering med fokus på kärlväxter, fåglar, lavar och 
insekter beställts av Lars Aasmundsengen genom VästArkitekter AB.

Uppdraget har initierats på grund av planarbete för detaljplan för del av Resö 8:69, Tanums 
kommun, Västra Götalands län. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att skapa nya 
byggrätter för par-/kedjehus (6-8 st bostäder) intill befintlig bostadsbebyggelse. Planen innebär att 
ett obebyggt markområde som är betecknat som park i en äldre byggplan ändras till bostadskvarter. 

Metod
Fältinventering av utredningsområdet genomfördes den 17 juni 2014 (sol, cirka 20 grader). 
Uppgifter om förekomst av djur- och växtarter hämtades från Artportalen. 

Bakgrund
Utredningsområdet är cirka 5 300 m² stort och är beläget centralt på Resö, vid korsningen mellan 
Resövägen och Holmbacksvägen, illustration 1. Resö är beläget i den bohuslänska skärgården, 
cirka två mil nordväst om Tanumshede. Området utgörs till stor del av hällmarksmiljö med inslag 
av mindre skogsklädda sluttningar och sänkor med ett lite tjockare jordtäcke. Terrängen är relativt 
flack och området är beläget cirka 10 meter över havet. Området sluttar svagt ned mot 
Holmebacksvägen i väster. På den västra sidan av vägen ingår ett mindre område där det planeras 
för gästparkering. Området avgränsas av vägar i väster och norr. I sydost finns befintlig bebyggelse.
I öster finns ett naturområde och en gångstig planeras där. 

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

Inga observationer av växt- eller djurarter inom inventeringsområdet finns registrerade i Artportalen
(Artportalen 2014). 
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Illustration 1. Bakgrundskartan/planskissen är tillhandahållen av VästArkitekter AB. Planområdet/ 
inventeringsområdet är markerat i rött. Sex äldre tallar och två lågor (död ved) är markerade på kartan. 
Även en sälg strax utanför planområdet är markerad. 
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Resultat 
Planområdet är beläget på en låg höjd med skogs- och hällmark, illustration 2. Områdets trädskikt 
domineras av yngre och medelålders tall. Enstaka grövre tallar förekommer. I den centrala delen av 
planområdet finns ett inslag av kala hällar. 

Illustration 2. Hällmarker i den centrala delen av planområdet.

Kärlväxter
Markfloran i området är mycket artfattig. Buskskiktet domineras av lingon och ljung. Inslaget av 
örter är mycket litet. Den enda blommande ört som observerades var blodrot. Inga signalarter, 
rödlistade eller andra naturvårdsintressanta kärlväxter påträffades under fältarbetet. Ej heller några 
av de för Tanums kommun föreslagna ansvarsarterna observerades inom inventeringsområdet 
(Tanums kommun 2013). 

Insekter
Död ved förekommer endast i mindre utsträckning inom inventeringsområdet. Få spår av 
skalbaggar fanns i den döda veden. De spår och gångar som fanns i död ved och levande tallar är 
troligen gjorda av den vanligt förekommande arten större märgborre. Inga tecken på att det 
förekommer några rödlistade eller i övrigt naturvårdsintressanta insekter påträffades vid 
inventeringstillfället. 
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Lavar
Inventeringsområdet har en för biotopen ordinär lavflora. Inga signalarter eller andra 
naturvårdsarter påträffades. På död ved och på de äldre tallarna i området växer bland annat 
bägarlavar (Cladonia sp.), näverlav (Plastismatia glauca), blåslav (Hypogymnia physodes), gällav 
(Pseudevernia furfuracea) och skägglav. Skägglaven är troligen små exemplar av Usnea 
filipendula. 

Fåglar
Planområdet är litet och innehåller inga specifika miljöer som är viktiga för känsligare fågelarter. 
Vid fältbesöket i juni observerades två kråkor i den södra delen av inventeringsområdet. I övrigt 
hördes för biotopen vanliga småfåglar i omgivningarna.

Precis utanför planområdet, på den västra sidan av vägen växer en relativt stor sälg som vid det 
tidigare inventeringstillfället (november 2013) hade besök av en större hackspett. Sälgen är 
markerad på kartan, illustration 1. 

Vid sök i Artportalen/Svalans rapporteringssystem för fåglar finns ganska mycket inrapporterat från 
Resö (Artportalen 2014). De flesta observationer har inte specificerat fyndlokalen närmare än Resö.
Många fynd som är inrapporterade är av fågelarter som är knutna till strand- och havsmiljöer, 
exempelvis gråtrut, ejder, salskrake och svärta.

Göktyta som är klassad som Nära hotad (NT) i den svenska rödlistan är observerad under flera år på
Resö. I år, 2014, är den rapporterad som stationär på Resö, utan någon närmare specifikation av 
lokal. Göktyta är en art som främst hotas av att betesmarker växer igen (ArtDatabanken 2001a). 
Miljön i det aktuella planområdet är ej av större betydelse för denna art. 

Gräshoppsångare observerades vid Stensmyren 2013 (spel/sång, ej häckning). Arten är klassad som 
Nära hotad (NT) i den svenska rödlistan och är främst knuten till ohävdade och igenväxande 
gräsmarker med höga örter, ofta fuktig mark intill vatten (ArtDatabanken 2006a). Tornseglare 
häckar främst i håligheter (träd eller äldre byggnader) i anslutning till öppna marker 
(ArtDatabanken 2006b). Arten är rödlistad (NT) och har observerats på Resö. 

Nattskärra som bland annat trivs i gles tallskog och i hällmarksmiljöer finns observerad på Resö 
men utan specificerad lokal . Hällmarken som finns i planområdet är relativt liten och ligger redan 
idag i en miljö som är omgiven av bebyggelse och vägar. Arten är klassad som NT i den svenska 
rödlistan (ArtDatabanken 2001b). 

Pilgrimsfalk, blå kärrhök, kungsörn och havsörn är andra rödlistade fåglar som har observerats på 
Resö. Även en notering av förbiflygande jorduggla finns på Artportalen. Arten är knuten till öppna 
marker och häckar på större hedar och mossar samt kalhyggen (ArtDatabanken 2001c). Miljön i 
planområdet är inte av sådan storlek och karaktär att området bedöms vara av större vikt för dessa 
arter.

Rosenfink observerades 2010 (permanent revir, Stensmyren). Arten är upptagen på den svenska 
rödlistan och klassad som Sårbar, VU. Den förekommer i flera typer av miljöer som gärna får vara 
mosaikartade, exempelvis halvfuktiga marker med igenväxande odlings- och betesmarker omgivna 
av buskage och lövträd (ArtDatabanken 2010). 
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Bedömning och rekommendationer

Inga kärlväxter, lavar, fågelarter eller insekter som räknas som naturvårdsarter observerades under 
fältinventeringen. Miljön i området bedöms inte heller vara av sådan storlek eller kvalitet att den är 
viktig för de rödlistade fåglar som är observerade på Resö. Ingen av de kärlväxter eller fågelarter 
som föreslagits som ansvarsarter för kommunen finns i inventeringsområdet.

Det är positivt att spara några av de äldre tallarna som finns i området även om de i nuläget inte 
hyser några lav- och insektsarter som är betraktade som naturvårdsarter. Det finns inte så mycket 
död ved inom området. Två lågor mättes in med GPS och finns markerade på kartan, illustration 1. 
De kan med fördel lämnas kvar inom eller i nära anslutning till planområdet. Det är då lämpligt att 
lägga dem på hällmarker som är relativt öppna och solexponerade. 
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Tanums kommun 2013 Guiden till Tanums natur.

Digitala källor
2014

Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för 
del av Resö 8:69. Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 
Rapport 2013:3.

ArtDatabanken Artfaktablad Jynx torquilla, göktyta. Reviderad 2005 och 
2011.

ArtDatabanken Artfaktablad Caprimulgus europaeus, nattskärra. Reviderad 
2005 och 2010.

ArtDatabanken Artfaktablad Asio flammeus, jorduggla. Reviderad 2005 och 
2010.

ArtDatabanken Artfaktablad Locustella naevia, gräshoppsångare. Reviderad 
2010.

ArtDatabanken Artfaktablad Carpodacus erythrinus, rosenfink. 
ArtDatabanken Artfaktablad Apus apus, tornseglare.

Artportalen Rapportsystem för växter, djur och svampar, 
www.artportalen.se Besökt i juni och juli 2014.



Bilaga 1.

Äldre tallar (1-6) som mättes in med GPS inom och strax utanför planområdet. De finns markerade 
på kartan, illustration 1, i rapporten Komplettering av naturinventering inom Resö 8:69, Tanums 
kommun. 
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