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Naturinventering av Nötholmen, Strömstad kommun
Naturvårdsintressanta lavar, mossor, svampar och kärlväxter,
samt synpunkter skötsel och utveckling av området
Inledning
Naturcentrum AB har, på uppdrag av Strömstads kommun, genomfört en naturinventering med
inriktning på lavar, mossor och kärlväxter på Nötholmen i Strömstads kommun. Särskilt intresse
har lagts vid av särskilt värdefulla biotoper (naturtyper) och naturvårdsintressanta (spec.
rödlistade) arter. Svante Hultengren (lavar), Henrik Weibull (mossor) och Magdalena Andersson
och Olle Arvids (biotopkartering och kärlväxter) har genomfört inventeringen. Fältarbetet har
genomförts under fem dagar i juli, oktober och november.
Metodik

Området har inventerats under flera fältbesök under sommaren och hösten. Inventeringarna har
inriktats på skyddsvärda arter (signalarter1) och rödlistade2 arter. Särskilt skyddsvärda objekt har
mätts in med GPS. Dessutom har området indelats i delområden som presenteras i kartan (sist i
rapporten) samt i beskrivande texter. Delområdena har värderats efter fyrgradig skala; där de
högsta värdena motsvarar unika värden eller klass I, och där de lägre värdena motsvarar vanlig
natur eller produktionsnatur/skog.
Sammanfattning av resultat

Nötholmen är en ganska kuperad ö med där hällmarksytor, tallskog, ljungmarker dominerar.
Utmed stränderna finns en del strandängsfragment, som fortfarande lever kvar trots att det inte
finns några betesdjur.
Merparten av ön har, efter Bohuslänska förhållanden, ganska vardagliga naturvärden. I vissa
partier finns emellertid en rik och skyddsvärd flora. Detta gör att området helhetsvärden bedöms
vara höga och att utvecklingspotentialen, efter restaureringar och röjningar av olika slag, är hög.
De allra mest värdefulla delarna utgörs av översilade (med sippervatten från kalkrika avlagringar
eller gräsytor) hällmarker med rik lav- och mossflora, samt den bård av strandängar som finns i
den södra delen av området.
Inom området förekommer sju rödlistade arter, vilkert är ovanligt mycket för en ö av den här
typen. De rödlistade arterna utgörs av två mossor (kustgrimmia Grimmia decipiens NT och
havsbryum Bryum warneum DD), en lav (strutskinnlav Leptogium palmatum NT), en svamp
(purpurbrun jordtunga Geoglossum atropurpureum NT) och tre kärlväxter (strandstarr Carex
vacillans NT, saltstarr Carex paleacea NT och bohuslind Tilia platyphylla CR). Den sistanämnda
är en av Sveriges allra sällsyntaste växter. Ytterligare ett par ovanliga svampar har påträffats.
Dessa är fortfarande obestämda, men har skickats till nationell expertis för säker artbestämning.
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Dessutom finns åtminstone en ganska stor skalgrusbank med intressant växtlighet.
Skalgrusbanken har dessvärre växt igen med tät slyskog och skulle behöva röjas.
Närheten till Strömstad och den i övrigt orörda/oexploaterade naturmiljön utgör också en
skyddsvärd resurs.
Beskrivning av området
På Nötholmen finns ett varierat landskap med karga hällmarker, tallskog, kalkpåverkade
blandskogar med inslag av mindre sumpskogsfragment. Längs stränderna finns några smala
strandängar som omväxlar med klippiga stränder.
Få inventeringar har tidigare gjorts över Nötholmen. Bohusläns flora har inventerat vissa delar
och funnit två rödlistade arter, saltstarr (NT) och strandstarr (NT), på Nötholmens södra strand.
Nötholmen ingår inte i ädellövskogsinventeringen för Strömstad kommun3 och inte heller i ängsoch hagmarksinventeringen4. Inga lagskydd i form av nyckelbiotop, biotopskydd eller
naturvårdsavtal omfattar Nötholmen5. Nötholmen ingår inte i område av riksintresse för
naturvård, men gränsar till: NRO 14011 Strömstads kust och innerskärgård.
Hela Nötholmen ingår däremot i område som är av riksintresse för friluftslivet: FO1 Norra
Bohusläns kust; naturstudier, båtsport, bad, fritidsfiske.
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1. Blandskog

På Nötholmens östra sida, intill gästhamnen, finns en blandskog med tall, gran, alm, lönn, hassel,
björk, ek, sälg och olvon. Tall är det dominerande trädslaget, men inslaget av lövträd ökar i
sluttningarna. Mycket sly (rönn) är på väg upp. Några äldre tallar och rönnbuketter finns, liksom
döda rönnar och lågor av tall. I fältskiktet finns rikligt med blåsippa, som är en kalkgynnad och
fridlyst art. Några andra vanligt förekommande arter är harsyra, getrams, smultron, jordreva,
vildkaprifol, stenbär. Häckberberis, fetknopp (odlad variant), örnbräken förekommer också. En
liten getapel samt bergslok och bestånd av svinrot i liten glänta, precis vid stigkorsningen i södra
delen av skogsområdet vittnar om en tidigare och mer öppen miljö. Blåsippa och bergslok är
också vanliga i den västra delen av området. En nötväcka observerades vid fältbesöket.
Området har i allmänhet en relativt trivial mossflora med blåmossa Leucobryum glaucum [S],
vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum [S] och på ved även stubbspretmossa Herzogiella
seligeri [S]. Även lavfloran är tämligen trivial i området, enbart vanliga arter noterades.
I norra delen växte fjällig taggsvamp (tall) Sarcodon squamosus [S] intill branten mot område 3.
Längst i norr är floran kraftigt kalkpåverkad och innanför gångstigen finns spår efter viss
skalgrustäkt. Där förekommer mycket rikligt med svartbräken som här växer direkt på marken.
Den lilla sluttningen är kraftigt igenvuxen, men på några ställen finns en del blottad skalgrus och
jord där mossfloran är mycket speciell med kalkgynnade och kalkkrävande arter som blek
stjärnmossa Mnium stellare [S], kalkgräsmossa Brachythecium glareosum, jordtuss Tortula
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subulata, guldlockmossa Homalothecium sericeum [S], kalklockmossa Homalothecium lutescens
och stor klockmossa Encalypta streptocarpa. Den sistnämnda påträffades även med kapslar
vilket är sällsynt. Dessutom hittades enstaka skott av den mycket småvuxna och sällsynta
kalkspärrmossa Campylophyllum calcareum.
I gles skog i kanten mot stranden (delområde 2) växer darrgräs, rödklint, vresros.
Areal: 1,52 ha.
Naturvärdesbedömning: Området har potential att utveckla ”höga naturvärden” (ekologiskt
särskilt känsligt område). Klass II. Naturvårdsåtgärder i form av restaureringar krävs då.
2. Stränder och översilade klippor

Ett långsmalt område med klippstrand, med små partier av sandstrand, finns nedanför
skogsområde och hällmarker på den sydöstra delen av Nötholmen. Vegetation förekommer
fläckvis.
Förekommande kärlväxter är: Strandråg, strandaster, trift, vresros, flockfibbla, mjölon, en,
strandglim, kärleksört, höstfibbla. Ljung växer på hällarna ovanför stranden.
I området finns värdefulla, översilade klipphällar med intressant moss- och lavflora. Den
tämligen allmänna hällgrimmia Grimmia ovalis hittades på exponerade översilade hällar. Bland
lavar påträffades rikligt med flikig skinnlav Leptogium gelatinosum (tidigare rödlistad art) och
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några exemplar av strutskinnlav Leptogium palmatum (NT).
Areal: 0,95 ha.
Naturvärdesbedömning: Område med naturvärden (klass III), i mindre delar även höga
naturvärden, klass II (ekologiskt särskilt känsligt område).
3. Hällmark, gles tallskog

På höjderna av Nötholmens östra del finns hällmark som delvis är bevuxen med träd och buskar.
Tall är det dominerande trädslaget. Enstaka björk, rönn och gran står här och var, så även bergtall
och en. Ljung och mjölon förekommer rikligt i skrevorna. Ängskovall och kattfot (S)
förekommer sporadiskt på små torrängsfragment i området. Renlavar växer kring hällarna.
Gaffelbräken och svartbräken och även hybriden mellan de båda hittades i nederdelen av en stor
brant.
Lav- och mossfloran är mestadels ganska trivial men detfinns mer intressanta partier. De mindre
allmänna sydvästliga arterna sydlig skapania Scapania compacta, slät klipptuss Cynodontium
bruntonii och sprödlav Sphaerophorus fragilis växte i flera något beskuggade branter. På
solexponerade klippor hittades de beskuggningskänsliga arterna solgrimmia Grimmia montana
och kustgrimmia Grimmia decipiens [NT: bl.a. 6544750; 1232700].
Areal: 4,1 ha.
Naturvärdesbedömning: Område med naturvärden (klass III).

5

Naturcentrum AB
Naturvårdsinventering
06-12-06

4. Sandstrand och strandäng

Längs Nötholmens södra strand finns en artrik strandäng som dock håller på att växa igen. Ris
och buskar i form av mjölon, ljung, kråkbär, oxbär, slån, vresros, Salix sp växer längs
strandkanten och delvis in på strandängen.
Lavfloran är tämligen trivial, men arter som sipperlav Dermatocarpon miniatum, påträffas på
sipperytor. I ett fåtal grunda skalgruspåverkade hällkar hittades de kalkkrävande arterna skör
kalkmossa Tortella fragilis och kruskalkmossa Tortella tortuosa [S], och även den västliga arten
storsporsmossa Archidium alternifolium som även hittades med kapslar. Den normalt vedlevande
signalarten stubbspretmossa Herzogiella seligeri [S] hittades på förna strax ovan högvattenlinjen,
vilket är mycket ovanligt. På torr humushaltig jord växte rikligt med den nyligen invandrade och
hastigt expanderande hårnervmossa Campylopus introflexus.
Förekommande kärlväxter: Getrams, gråfibbla, strandråg, fårsvingel, gråfibbla, gul fetknopp,
bockrot, strandaster, rödklint, höstfibbla, gråbo, liten blåklocka, gulsporre, havssälting,
strandkrypa, vildkaprifol, strandglim, backlök, vit fetknopp, strandloka, kustbaldersbrå, gökärt,
havssäv, strandlysing, åkermolke, Carex sp., grönknavel, svartkämpar, kustarun, salttåg.
En björnspinnarlarv noterades också.
I den västra delen av området, strax intill alskogen, har två rödlistade arter påträffats; saltstarr
Carex vacillans (NT) och strandstarr Carex paleacea (NT).
Areal: 0,53 ha.
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Naturvärdesbedömning: Område med höga naturvärden, klass II (ekologisk särskilt känsligt
område). Naturvärdena kommer att öka om vresros och slån röjs undan och området ges en bättre
hävd (slåtter).
5. Alskog

Ovan strandängen, i anslutning till en tallskog (delområde 10) växer ett litet bestånd av gles,
fuktig alskog med grova albuketter. De grövsta stammarna är ca 50 cm i diameter. Fältskiktet är
högvuxet och domineras av strandlysing. Strätta, strandklo och olika gräs och halvgräs
förekommer också.
Trivial mossflora med blåmossa Leucobryum glaucum [S] och på ved stubbspretmossa
Herzogiella seligeri [S]. Lavfloran är trivial (skrynkellav Parmelia sulcata, färglav Parmelia
saxatilis, blemlav Phlycis argena, glänsande sköldlav Melanelia fuliginosa) men tämligen artrik.
Liten vaxlav Dimerella pineti förekommer rikligt på de gamla, beskuggade alarna.
Areal: 0,14 ha.
Naturvärdesbedömning: Område med naturvärden, klass III. Förekomst av äldre, grova träd.
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6. Hällmark

En stor del av Nötholmen består av hällmark, glest bevuxen med en och låga tallar. Vegetationen
är sparsam och domineras av ljung och renlavar. Bergssyra, fårsvingel, gräslök, höstfibbla, ljung,
stensöta är också vanligt förekommande. En intressant art som noterades i enstaka förekomst är
gaffelbräken.
I ett flertal grunda skalgruspåverkade hällkar hittades den kalkkrävande skör kalkmossa Tortella
fragilis och även rikligt med den västliga arten storsporsmossa Archidium alternifolium som även
hittades med kapslar vilket inte är särskilt vanligt.
På översilade och näringsberikade klipphällar växer flikig skinnlav Leptogium gelatinosum
(tidigare rödlistad art). Letlav Parmelia omphalodes förekommer lokalt mycket rikligt (banlig
med typisk kustart). Här växer också rikligt med gaffelbräken. I en klippskreva påträffades en
gammal, vindplågad lind, vars blad insamlades för bestämning (håriga bladstjälkar, något hårig
ovansida). Det visade sig efter lite konsultationer att det var bohuslind Tilia platyphylla CR,
sannolikt en vildförekomst (Erik Ljunsgtrand muntl.). Det rör sig då om den fjärde naturliga
växtplatsen i Sverige, för detta Sveriges sällsyntaste träd. Längre ut mot udden påträffas en rik
och marint påverkad lavflora, med arter som svart kantlav Tephromela atra, strandvägglav
Xanthoria aureola, vanlig vägglav X parietina, Caloplaca marina, C scopulicola och C
thallincola.
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I ett litet gräsbevuxet parti som nästan vuxit igen helt med en och risväxter hittades trots allt en
del ängssvampar som diverse vaxskivlingar Hygrocybe spp., bl.a. vit vaxskivling Hygrocybe
virginea och gul vaxskivling Hygrocybe chlorophana. Dessutom hittades ett par fruktkroppar av
fjällig jordtunga Geoglossum fallax och även ytterligare en jordtunga som skickats för
artbestämning (654463; 123196).
På torr humushaltig jord växte rikligt med den nyligen invandrade och hastigt expanderande
hårnervmossa Campylopus introflexus.
Areal: 6,8 ha.
Naturvärdesbedömning: Klippmarkerna i nordväst, ner mot havet har ”höga naturvärden”, klass
II (ekologiskt särskilt känsligt område). Resten har lägre naturvärden.
7. Tallskog

På Nötholmens västra sida finns ett område med tallskog med inslag av björk, rönn och enstaka
sälg. Skogen domineras av yngre och medelåders träd, men några äldre och grövre exemplar av
tall och björk förekommer. Det finns ett litet inslag av död ved – lågor – på marken. Ett tätt skikt
med ung rönn kommer upp under de högväxta tallarna. Ner mot strandkanten i skogsområdets
västra del förekommer även enstaka äldre flerstammig sälg. Buskskiktet utgörs av en och slån
som står här och var.
Lavfloran är tämligen artfattig och trivial i stora delar av området. Här är mossfloran relativt
trivial men i lite bördigare partier förekommer bl.a. signalarten skuggsprötmossa Eurynchium
9
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striatum [S] och den relativt vanliga marklevande taggsvampen tratt-taggsvamp Phellodon
tomentosus. Mellan block i en blockmark hittades även svartbräken.
Arter: Fältskiktet domineras av lingon, blåbär, ekorrbär, örnbräken, stensöta. I områdets västra
kant är marken fuktigare och där återfinns även blåsippa, blåtåtel, bergsslok, liljekonvalj.
Vit flugsvamp noterades.
Areal: 2,18 ha.
Naturvärdesbedömning: Mestadels lägre naturvärden men det finns också delar med
”naturvärden”, klass III, framför allt i områdets västra del.
8. Strandäng
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På Nötholmens nordvästra sida, som vetter mot Pölsevikholmen, finns ett långsmalt område med
välhävdad strandäng. Den lilla halvön som sticker ut är särskilt artrik och intressant. Inom
området finns även lite rundade klippor, sten och sandstrand. Lite buskar (Rosa sp, en) växer i
kanten mot hällmark åt söder.
Förekommande kärlväxter är strandråg, strandkrypa, strandloka, strandaster, kustbaldersbrå,
vildlin, trift, gul fetknopp, saltört, gulkämpar, ängsskallra, ängsvädd. På den lilla halvön finns ett
bestånd av bohusmarrisp..
Lavfloran är ganska trivial eftersom det rör sig om ett östvänt strandområde utan saltstänk och
översilning. I en del partier finns emellertid en artrik och typisk lavbflora med en lång rad
skorplavar på urberggrunden, samt i högre liggande parter en utvecklas blad- och busklavflora.
I klippsprickor, på torvjord och mellan tuvor är mossfloran riktigt karakteristisk för en
havsstrandäng med saltgynnade arter som hängbryum Bryum algovicum, saltbryum Bryum
salinum och salttuss Hennediella heimii. Särskilt stranden mellan område 8 och 9 har en
utpräglad strandängsflora när det gäller mossor. Där hittades bl.a. den mindre allmänna
kustkrypmossa Conardia compacta och några tuvor av vad som sannolikt är den sällsynta och
rödlistade havsbryum Bryum warneum [DD: 654488; 123226]. Den senare kan inte säkert
artbestämmas utan välbevarade kapslar, som bara finns på sommaren.
På måttligt saltpåverkade hällar vid den lilla udden är mossfloran mycket kalkpåverkad med skör
kalkmossa Tortella fragilis och den numera sällsynta tandtuss Tortula lanceola.
På öppen sandig mark förekommer den sydliga arten sandskruvmossa Syntrichia ruraliformis på
några platser.
Lite längre upp vid gränsen mot hällarna i det bitvis kraftigt igenvuxna gräsmarkerna finns partier
med en artrik flora av ängssvampar. Där hittades ett 15-tal fruktkroppar i population av den
rödlistade purpurbrun jordtunga Geoglossum atropurpureum [NT: 654477; 123207]. Där växte
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även slemjordtunga Geoglossum glutinosum och fjällig jordtunga Geoglossum fallax. Dessutom
hittades ett flertal vaxskivlingar Hygrocybe spp., bl.a. vit vaxskivling Hygrocybe virginea och gul
vaxskivling Hygrocybe chlorophana, men sannolikt finns även fler intressanta ängssvampar, trots
att det intressanta området är mycket begränsat.
Areal: 0,4 ha.
Naturvärdesbedömning: Höga naturvärden (ekologiskt särskilt känsligt område), klass II.
Förekomst av flera rödlistade arter samt värdefull naturtyp. Området är ”välhävdat” genom
människotramp.

Purpurbrun jordtunga Geoglossum atropurpureum NT.
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9. Barrblandskog

Skogsbeståndet på norra delen av Nötholmen består av barrblandskog. Det är ett varierat, torrt till
sumpigt skogsområde där gran och tall dominerar i olika delar. Klibbal växer längs med stranden.
Flera gamla döda granar med hackmärken och insektshål finns, liksom en rönnlåga och enstaka
äldre, grova alar och björkar. Äldre träd finns, bl a grov björk. Det finns även ett inslag av död
ved. I lägre liggande delar, framför allt i den strandnära västra delen, finns ett tämligen rikt
fältskikt med bergsslok, tussilago, getrams, skogssallat och krusbär. På högre liggande delar
dominerar lingon och blåbär. Örnbräken och björkpyrola noterades också. I ett litet sumpigt
område med grov björk växer ältranunkel och i bottenskiktet dominerar sumpvitmossa Sphagnum
palustre. Övrigt som noterades i området var korsspindel.
I bördiga partier dominerar bitvis de storvuxna och näringsgynnade mossorna hasselmossa
Eurynchium angustirete, vågig praktmossa Plagiomnium undulatum och pösmossa
Pseudoscleropodium purum. Vid parkeringen längst i norr hittades bl.a. skogsvicker Vicia
sylvatica.
I den nordvända fuktiga sluttningarna längst i norr hittades även de västliga arterna stor revmossa
Bazzania trilobata [S], kantvitmossa Sphagnum quinquefarium [S], och även vackra exemplar av
vindlav Haematomma ventosum.
Intill den temporära bäcken i områdets västligaste del hittades signalarten skuggsprötmossa
Eurynchium striatum [S].
Vid de stora branterna i områdets sydvästligaste del växte bl.a. krusig ulota Ulota crispa [S] på
lövträd och den något kalkgynnade arten guldlockmossa Homalothecium sericeum [S] på en
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klippa. Dessutom hittades signalarten stubbspretmossa Herzogiella seligeri [S] på ved.
Areal: 9,6 ha.
Naturvärdesbedömning: Område med naturvärden, klass III.

10. Hällmark

På höjden ovanför strandängen, på Nötholmens nordsvästra del, finns ett hällmarksområde
liknande övriga beskrivna hällmarker i området. Trädskiktet, bestående av tall. är gles och
lågväxt. Enar står här och var. Fältskiktet domineras av ljung.
Området har en något trivial mossflora men i de skuggigare delarna i norr finns stora förekomster
av blåmossa Leucobryum glaucum [S], vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum [S], men
även de mer fuktkrävande arterna stor revmossa Bazzania trilobata [S] och kantvitmossa
Sphagnum quinquefarium [S].
Areal: 2,8 ha.
Naturvärdesbedömning: Lägre naturvärden.
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11. Strandäng

En smal remsa strandäng breder ut sig nedanför hällmarker och barrskog på nordvästra stranden
av Nötholmen. En vältrampad stig leder genom området men i övrigt är strandängen igenväxande
och vegetationen domineras av älgört och havssäv. Andra arter som noterades i området är
strandråg, höstfibbla, strätta, åkermolke, strandaster, ängsskallra, gåsört, havssälting, korsört,
gråbo, bergglim, kärleksört, strandaster.
Strandängsvegetationen är relativt sparsmakad, men längst i söder finns skalgruspåverkade hällar
med rikligt av kopparbryum Bryum alpinum, stor rosettmossa Riccia beyrichiana och även en
källmossa Philonotis sp. [S].
Areal: 0,15 ha.
Naturvärdesbedömning: Område med naturvärden. Området har potential att utveckla höga
naturvärden. I synnerhet om restaureringsgåtgärder genomförs och om hävden i området
återupptas.
Referenser
Gärdenfors U. (red.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Nitare J. (red.) 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer.
Skogsstyrelsen, Jönköping.

15

