
NATURRESERVAT

mossor, tack vare kalk i marken, fuktiga 
klippor och en stor mängd döda träd. Räv-
svansmossa, kattfotslav och grönprickdyna är 
bara några exempel.

Sötvatten möter saltvatten. Både Kobbungs-
bäcken och Kobbungeviken är värdefulla 
vatten miljöer. I bäcken leker havsöring 
och i den grunda viken tillbringar 
rödspotta, skrubba, slät- och pigg-
var sin barndom. Viken lockar 
också till sig mycket fågel, 
eftersom det finns gott om 
småfisk, kräftdjur, maskar 
och annan föda.

Naturreservatet Kobbungen bjuder 
på triss i värdefull natur – hällmarker 
med tallskog, en frodig bäckravin och 
en grund havsvik. I den omväxlande, 
ibland dramatiska naturen finns ett rikt 
växt- och djurliv, särskilt när det gäller 
svampar, lavar och mossor.
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Kobbungens naturreservat bildades 2014 och är 28,44 ha stort. Syftet 
med reservatet är att bevara och utveckla biologisk mångfald i ett 
relativt orört skogs- och hällmarksområde samt en bäckravin med an-
slutande havsvik, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer genom att 
bland annat bevara och utöka andelen äldre skog och lövskog
samt tillgodose behov av områden för friluftslivet. 

Markägare: Privata
Reservatet förvaltas av Strömstads kommun. 
Telefon: 0526-190 00 • Webbplats: www.stromstad.se

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
• göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade platser.
• ställa upp husvagn/husbil på parkeringsplatsen.
• störa djurlivet eller skada vegetationen t ex genom att gräva upp
 växter. Det är dock tillåtet att plocka blommor, svamp 
 och bär för husbehov.

§ Regulations
Within the grounds of the reserve it is forbidden to:

• light fires other than in places designated by the reserve manager.
• park caravans/campers in the parking area.
• disturb wildlife or damage vegetation, e.g. by digging up plants. 

However, picking flowers, fungi and berries for household 
requirements is permitted.

§ Bestimmungen
Im Naturschutzgebiet ist es verboten:

• außerhalb durch den Verwalter ausgewiesener Stellen Feuer zu 
machen.

• Wohnwagen/Wohnmobile auf dem Parkplatz aufzustellen.
• die Tierwelt zu stören oder die Vegetation z. B. durch Ausgraben 

von Pflanzen zu schädigen. Allerdings dürfen Blumen, Pilze und 
Beeren für den eigenen Bedarf gesammelt werden.

§ Föreskrifter

Välkommen till Kobbungen

Willkommen im Naturschutzgebiet Kobbungen! Hier 
erwarten Sie wertvolle Naturgüter wie Kiefernbestände 

auf unverhüllt zutage tretenden Gesteinsflächen, eine Bachsch-
lucht mit Mischwald und eine seichte Meeresbucht. Flora und 
Fauna der abwechslungsreichen – stellenweise dramatischen – 
Landschaft sind reich. Der Wald wird seit langer Zeit sich selbst 
überlassen und umfasst viel Totholz. Dies kommt etlichen Pilz-, 
Insekten- und Vogelarten zugute. In den feuchten Abschnitten 
der Bachschlucht gedeihen Flechten und Moose. Der Bach 
Kobbungsbäcken und die Bucht Kobbunge viken sind wichtige 
Laichplätze und Kinderstuben für die Meerforelle. Die seichte 
Bucht ist auch von hohem Wert für die Vogelfauna.

Welcome to Kobbungen Nature Reserve! Here 
you find valuable natural features such as flat rock 

pine forest, a brook ravine with mixed forest and a shallow 
marine inlet. The varied, sometimes dramatic, landscape 
is home to a rich flora and fauna. The forest has been 
left unmanaged for a long time and contains a lot of dead 
wood, which encourages a wide range of fungi, insects and 
birds. Lichens and mosses thrive in the damp environments 
of the brook ravine. The Kobbungsbäcken brook and Kob-
bungeviken inlet provide important spawning and nursery 
habitats for sea trout. The shallow inlet is also a valuable 
for birdlife.

Del av reservatet ingår i EU:s ekologiska 
nätverk av skyddade områden, Natura 
2000. Skylten är delfinansierad med bi-
drag från Lokala Naturvårdssatsningen.

Här är du!
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I reservatets blandskogar finns det kalk i marken. Därför 
trivs krävande växter som vätteros och ormbär. Vätte ros är 
en av få växter i Sverige som saknar klorofyll, därav den ro-
saaktiga färgen.

havsöring
Salmo trutta

ormbär
Paris quadrifolia

vätteros
Lathraea squamaria

Gamla och döda träd är om-
tyckta av hackspettar. I veden 
finns ett välfyllt skafferi med 
bland annat larver, puppor, 
skalbaggar och myror. I 
Kobbungens skogar lever 
både större hackspett och 
spillkråka. 
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spillkråka
Dryocopus martius

Havsöring lever större delen av sitt liv i havet. När den 
ska leka, vanligtvis på hösten, vandrar den upp i söt-
vatten. Under vandringen ändrar öringen färg, från silver-
färgad till brunaktig och hanarna får en karakteristiskt 
utformad underkäkskrok.

Karga hällar... Reservatets udde domineras 
av öppna hällmarker och tallskog. Skogen 
har skött sig själv under lång tid, därför finns 
det gott om silvergrå torrfuror och fallna, 
multnande stammar (lågor). På marken 
breder tjocka renlavsmattor ut sig, i övrigt är 
växtligheten sparsam. 

...och frodig ravin. Kontrasten är stor 
mellan de karga hällmarkerna och den 
fuktiga bäckravinen. Här frodas klibbal 
och andra lövträd tillsammans med gran. 
I den mullrika jorden trivs också växter som 
strutbräken, ormbär och vätteros. Ravinen 
är en ypperlig miljö för lavar, svampar och 


