
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 hällmarks-
område samt en bäckravin med anslutande havsvik, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer genom att bland annat 
bevara och utöka andelen äldre skog och lövskog samt 
till godose behov av områden för friluftslivet. Reservatet för-
valtas av Strömstads kommun och marken är privatägd.

Produktion: Naturcentrum AB 2014. Illustration: C. Lindkvist. 
Karta: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Foto: Strömstads kommun (fram-
sida) och Naturcentrum AB (övriga). Tryck: CELA Grafiska AB, 1000 ex.

Del av reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade 
områden, Natura 2000. Foldern är delfinansierad med bidrag från 
Lokala Naturvårdssatsningen.

Ytterligare information
Strömstads kommun
452 80 Strömstad
Tel: 0526-190 00 
Hemsida: www.stromstad.se

Friluftsliv
I Kobbungen kan du uppleva orörd natur med ett 
rikt växt- och djurliv. Det finns flera markerade 
småstigar i reservatet. Bitvis är det en ut maning 
att ta sig fram i branterna och forcera den täta 
träd- och buskridån. Den som tar sig upp på 
uddens topp får lön för mödan, här kan man 
blicka ut över Hvalers skärgård. 

Tänk på att inte störa djurlivet eller skada 
vegeta tionen till exempel genom att gräva 
upp växter. Du får inte heller fiska i havs-
viken Kobbungen. Men det går bra att plocka 
blommor, svamp och bär för husbehov. Full-
ständiga föreskrifter för besökare finns angivna  på 
informations tavlor i naturreservatet.

Vägbeskrivning
Naturreservatet är tillgängligt via E6:an till Nord-
by, därefter leder den allmänna vägen 1038 ned 
till samhället Lervik. Besökande kan nyttja den
reservatsparkering som finns i Lervik. Entré in i 
reservatet sker enklast via någon av de entréplatser 
som framgår av reservatskartan.
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Gamla och döda träd är omtyckta av hackspettar. I den murkna 
veden finns ett välfyllt skafferi med larver, puppor och insekter. 
I Kobbungens skogar lever såväl spillkråka som större hackspett.

spillkråka större hackspett

Reservatet Kobbungen ligger norr om Nordby, ett stenkast från 
gränsen mot Norge.
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Hög udde
Naturreservatet Kobbungen ligger på udden 
Nordby  tången i Singlefjorden. Landskapet är 
dramatiskt, med höga branter och djupa raviner. 
Förr fanns det åkrar och ängar i de låglänta delarna 
och i resten av området gick det troligen betesdjur 
om somrarna. I dag växer det skog på de forna 
odlingsmarkerna.

Hällmarker dominerar
De karga hällmarkerna är en mosaik av öppna, 
lavklädda hällar och tallskog. Tallarna är senvuxna 
och knotiga, präglade av vinden och de magra 
växt förhållandena. Skogen har skött sig själv 
sedan länge och här finns därför gott om silvergrå 
torr furor och fallna stammar. De gamla och döda 
träden är mycket värdefulla för organismer som är 
beroende av murken ved för sin överlevnad. 

Välkommen! 
Kobbungens naturreservat bjuder på triss 
i värdefull natur. Här finns orörda 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.

I reservatet växer många olika lavar och svampar. Kattfotslav är 
en skorplav som växer på äldre gran. De svarta fruktkropparna 
(apothecier) blir endast millimeterstora. Rävtickan växer på 
döende eller död asp. De är båda signalarter som indikerar att 
skogen de växer i har höga naturvärden.

Som vuxen lever havsöring i havet. När den ska leka simmar den 
upp i sötvatten, som till exempel Kobbungsbäcken. På hösten 
kan du ha turen att bevittna havsöringarnas kamp mot det 
forsande vattnet!

Rikt marint liv
Grunda havsvikar som Kobbungen är 
mycket värdefulla. Här finns ett 
smörgåsbord med musslor, 
snäckor, kräftdjur, maskar och 
andra smådjur som lockar till 
sig såväl fisk som fågel. Platt-
fiskar som rödspotta, skrubba, 
pigg- och slätvar tillbringar 
sina första år i viken och till 
fågellivet hör vadare som 
strandskata och rovfåglar som 
fiskgjuse. 

Skogsklädd bäckravin
I reservatets södra del ringlar Kobbungsbäcken 
fram. Vissa sträckor flyter den fram i sakta mak, 
andra forsar den fram för att slutligen rinna ut i 
havet. Bäcken rinner längst ner i en ravin, djupt 
nedskuren i bohus graniten. I ravinen växer frodig 
blandskog med framför allt gran och klibbal. 
Här finns gamla och döda träd i en miljö som är 
mer eller mindre konstant fuktig. Med andra ord 
en ypperlig miljö för många svampar, lavar och 
mossor. Även kärlväxtfloran är rik, med arter som 
blåsippa, ormbär och vätteros.

Den högväxta ormbunken strut bräken 
trivs på fuktig, näringsrik mark. Orm-
bunkar förökar sig med sporer, som van-
ligen finns samlade i små gömmen under 
bladen. Strutbräken däremot har sina 
spor gömmen på ett enskilt, brunt blad.

0                200 meter


