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Inledning
Restaureringsplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet för att nå
de mål som är uppsatta inom Life + projektet GRACE (Grazing and Restoration of Archipelago and Coastal Environments)

1. SYFTE
Att:
restaurera de inom området förekommande naturtyperna som ingår i EU:s
nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, så att de kan nå gynnsamt
tillstånd.
Syftet ska nås genom att:

•
•
•
•

Röja träd och buskar inom ett område på 112,0 ha
Bränna vid minst fem tillfällen
Montera 3084 meter stängsel med åtta stycken gånggrindar
Montera en samlingsfålla för betesdjur

2. BESKRIVNING AV OMRÅDET
2.1 Uppgifter om området
GRACE - beteckning:
Natura 2000-område
Naturreservat
Restaureringsareal:
Restaureringsområden:
Län:
Kommun:
Förvaltare:

8
SE0520187
Tjurpanneområdet
112,0 ha
Tjurpannan
Västra Götalands län
Tanums kommun
Västkuststiftelsen

Tabell 1: Naturtyper som förväntas efter restaurerings- och skötselåtgärder.

Kod

Natura 2000-habitat

4010

Fukthed med klockljung

4030

Ris- och gräshedar nedanför trädgränsen
Kalkgräsmarker (*viktiga orkidélokaler)
nedanför trädgränsen
*Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen
Fuktängar med blåtåtel eller starr

6210
6270
6410

Målareal
(ha)
13,8
43,3
1,0
0,5
0,4
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2.2 Allmän beskrivning av området
Tjurpannan är ett av bohuskustens mest exponerade fastlandsområden. Det
utsatta läget och bete har format ett mycket öppet hed- och hällmarkslandskap. De inre delarna domineras av ljunghedmarker. Storemyr och Krabbemyrarna utgör ett par näringsfattiga vattensamlingar. På skalgrus finns förekomst av ostronört som är starkt hotad. På kvävehaltig strand kan strandvallmo nämnas. Området har stor betydelse för friluftsliv med bl.a. bad och
sportfiske.
2.2.1 Biologiska bevarandevärden
Tjurpanneområdet domineras av hällmarker och hedar. På grund av tidigare
svag eller utebliven hävd befinner sig delar av ljunghedarna i ett mer eller
mindre framskridet igenväxningsstadium, där vegetation i form av träd och
buskar etablerar sig. I många av klåvorna växer bl a asp, björk och tall, floran består bla av kattfot, brudbröd, spåtistel, sandmaskros, knutnarv, ängsskallra, rödkämpe, bågstarr, salttåg, blåsklöver, darrgräs, knägräs, stagg,
höskallra, ögontröst, ljungögontröst, gulkämpe mfl (Ängar och hagar 1989).
Planterade bestånd av gran och tall finns. Förekomst av klippoxel och finnoxel, båda sällsynta arter, har rapporterats från området. På skaljord finns
även rikare kärrvegetation med dvärglummer, tätört, vildlin, ängsstarr mfl.
2.2.2 Kulturhistoriska bevarandevärden
Tre områden med fornlämningar och ett område med en kulturlämning har
registrerats i fornminnesregistret:
• På Stora Huvudet finns tre rösen på ett kalt bergskrön (RAÄ nr Tanum
923:1, 2 och 3).
• På fastigheten Långåker 1:19 finns en hög och en rest sten. Stenen markerar en grav (RAÄ-nr Tanum 922:1 och 2).
• En labyrint på fastigheten Långeby 2:52 väster om Smugeviken klassas
som fast fornlämning (kan möjligen vara relativt nygjord) (RAÄ nr Tanum
1622:1).
• Vid Krabbemyrarna finns en kulturlämning i form av en husgrund,
möjligen en kvarnlämning (RAÄ nr Tanum 1721:1).
Andra kulturhistoriskt värdefulla objekt är bl a de stenmurar som finns i
området.
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3. RESTAURERINGSÅTGÄRDER
3.1 Övergripande beskrivning
3.1.1 Naturvärden
Restaureringsområdet består av de centrala delarna av Tjurpannan. Träd och
buskar har under en längre tid fått fritt spelrum då halvön stått utan betesdrift.
Målsättningen är att återskapa ett välutvecklat utmarksbete på halvön. Målbilden är att träd- och buskskiktets utseende inom respektive delyta ska förhålla sig enligt nedan. Detta kan komma att justeras något under projektets
gång efter samråd med projektledningen för Grace-projektet.
Inför första årets huggningar kommer projektledningen och Västkuststiftelsen tillsammans att märka upp vad som ska sparas. Om behov av preciseringar finns (inför slutbesiktning) kommer projektledningen och Västkuststiftelsen att göra detta tillsammans efter det första årets huggningar.

3.1.2 Kulturvärden
Alla fornlämningar ska synliggöras under restaureringen, buskar och träd på
eller i närmaste omgivning av fornlämningarna tas bort. Denna borttagning
måste ske på ett extra varsamt sätt så att inte fornlämningarna skadas. Fornlämningarna ska också markeras så att det inte föreligger någon risk för att
dessa skadar av tunga maskiner under restaureringen.
Fornlämningar får inte skadas i samband med avverkning och utkörning av
virke. Vid röjningar ska röjningsmaterialet inte ligga kvar nära eller i fornlämningar. Eldning får aldrig ske i närheten av fornlämningar då det kan
ställa till svårigheter vid en eventuell framtida utgrävning. Om större högar
av ris eller ved ska eldas på ön så ska detta helst göras på den stora betesmarken på öns östra sida. Det finns en risk att en längre tids kraftig eldning
går djup ner under markytan och förstör djupare lager av fornlämningar.

3.2 Restaureringsområden med mål och åtgärder
Det mesta av restaureringarna i Grace-projektet kommer att genomföras i de
centrala delarna av Tjurpannområdets natureservat öster om Gräftöberget
och Smugeviken. Enligt skötselplanen för Tjurpanneområdets reservat ingår
detta i skötselområde 11.1 och omfattar Delområde A, B, D, E, G och H.
Delområde C motsvarar skötselområde 10.1 och delområde F motsvarar de
delar av skötselområde 7.1 som ingår i Grace-projektet.
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Delområde
A
B
C
D
E
F
G
H

Areal
(ha)
38,7
0,8
4,3
12,3
31,1
1,1
15,8
7,9

Delområde A
Beskrivning:
Detta delområde utgörs av den sydliga spetsen av halvön och består av området runt Krabbemyrarna. I nordvästra delen av dessa myrar finns en husgrund som eventuellt kan vara rester av en kvarn. De nordligaste delarna av
detta delområde är de som klarat frånvaron av beteshävd bäst. Området norr
om Kvarnmyrarna och Stenklåvan, Galteklåvan har endast förbuskats något. Söder om Krabbemyrarna har förbuskningen nått längre och det har
delvis bildats ett trädskikt. I området direkt innanför viken Krabban kan det
finnas inslag av kalk.
Restaureringsmål:
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed.
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering.
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment. Området närmast Krabbemyrarna och viken Krabban skall vara helt fria från träd
och buskar.
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre
grövre.
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävdgynnad flora
-Fornlämningen ska vara synliga och fria från träd och buskar.
Åtgärder:
-Röjning av sly och buskar.
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd
som sälg, rönn och ädellöv sparas.
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller
andra året under restaureringen.
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort.
-Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn tas till fornlämningar för att
undvika att dessa skadas, direkt vid trädfällning, transporter eller bränder
som når djupare marklager.
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Delområde B
Beskrivning:
Detta delområde är ett litet område söder om Krabban där beskogningen gått
som längst.
Restaureringsmål:
-Restaureringsmålet för denna yta kommer att avgöras i ett senare skede i
projektet och för de två första åren lämnas detta område utan några åtgärder.
Åtgärder:
-Inga åtgärder görs i detta delområde.

Delområde C
Beskrivning:
Området omfattar enligt skötselplanen för Tjurpanneområdets naturreservat
skötselområde 10.1. Området ligger nordost om Krabbemyrarna och består
av de direkta omgivningarna av ett småvatten som tillkommit genom torvtäkt.
Restaureringsmål:
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed
-Träd- och buskskiktet ska efter restaurering bestå av enstaka träd och
buskar och täcka högst 5 % av ytan. Dessa träd och buskar ska stå i bergklåvor och i anslutning till impediment.
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre
grövre.
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävdgynnad flora
Åtgärder:
-Röjning av sly och buskar.
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd
som sälg, rönn och ädellöv sparas.
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller
andra året under restaureringen.
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Delområde D
Beskrivning:
Detta delområde utgörs av den höjdrygg som ligger norr om delområde C.
Detta område är en karg hällmarksmosaik med endast tunna jordtäcke.
Restaureringsmål:
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed.
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering.
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment.
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre
grövre.
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävdgynnad flora
Åtgärder:
-Röjning av sly och buskar. Röjningen görs i första hand längs stängelsträckan.
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd
som sälg, rönn och ädellöv sparas.
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis tredje eller fjärde året under restaureringen.
Delområde E
Beskrivning:
Detta delområde utgörs av området mellan det innersta av Smuge viken,
Stensidan och delområde C och D. Förutom den södra delen av delområdet
och delar av strandängen längst in i Smugeviken är även detta område är en
karg hällmarksmosaik med endast tunna jordtäcke.
Restaureringsmål:
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed.
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering.
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment.
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre
grövre.
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävdgynnad flora
Åtgärder:
-Röjning av sly och buskar.
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd
som sälg, rönn och ädellöv sparas.
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis tredje eller fjärde året under restaureringen.
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Delområde F
Beskrivning:
Området omfattar enligt skötselplanen för Tjurpanneområdets naturreservat
skötselområde 7.1. Området ligger sydost om Storemyr.
Restaureringsmål:
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed
-Träd- och buskskiktet ska efter restaurering bestå av enstaka träd och
buskar och täcka högst 5 % av ytan. Dessa träd och buskar ska stå i bergklåvor och i anslutning till impediment.
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre
grövre.
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävdgynnad flora
Åtgärder:
-Röjning av sly och buskar.
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd
som sälg, rönn och ädellöv sparas.
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis tredje eller fjärde året under restaureringen.
Delområde G
Beskrivning:
Detta delområde utgörs av området runt Storemyr och ner mot Kyrkegrinden i nordost. Området närmast Storemyr har djupare jordlager och kan utveckla en sammanhållen grässvål ner mot våtmarken. Förutom närområdet
runt Storemyr är detta område är en karg hällmarksmosaik med endast tunna
jordtäcke.
Restaureringsmål:
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed.
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering.
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment.
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre
grövre.
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävdgynnad flora
Åtgärder:
-Röjning av sly och buskar.
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd
som sälg, rönn och ädellöv sparas.
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller
andra året under restaureringen.
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Delområde H
Beskrivning:
Detta delområde utgörs av området mellan stigen som går från parkeringen
ner till Smugeviken och grusvägen från parkeringen ner mot Store Huvudet.
Även detta område är en karg hällmarksmosaik med endast tunna jordtäcke.
Restaureringsmål:
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed.
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering.
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment.
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre
grövre.
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävdgynnad flora
Åtgärder:
-Röjning av sly och buskar.
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd
som sälg, rönn och ädellöv sparas.
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller
andra året under restaureringen.

4. ARBETSGÅNG
Arbetet utförs under perioden 1 januari 2011 till och med den 31 december
2016.
Tidsperiod 1 (20110101-1231)
• Märkning av träd- och buskskikt.
• Maskinell huggning
• Kompletterande manuell huggning och röjning.
• Högläggning av ris i röjda ytor.
• Skotning
• Flisning
• Bränning av gammal förna och ljung
• Under 2011 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
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Tidsperiod 2 (20120101-1231)
• Kompletterande maskinell och manuell huggning och röjning.
• Under 2012 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
• Ljungbränning
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte
klarat av.
Tidsperiod 3 (20130101-1231)
• Kompletterande maskinell och manuell huggning och röjning.
• Under 2013 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
• Ljungbränning.
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte
klarat av.
Tidsperiod 4 (201430101-1231)
• Kompletterande maskinell och manuell huggning och röjning.
• Under 2014 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
• Ljungbränning.
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte
klarat av.
Tidsperiod 5 (20150101-1231)
• Under 2015 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
• Ljungbränning.
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte
klarat av.
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Tidsperiod 6 (20160101-1231)
• Under 2016 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
• Eventuell ljungbränning
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte
klarat av.
5. SKÖTSEL EFTER RESTAURERING
Skötsel sker genom bete under vegetationsperioden och vid behov röjning
av sly och buskar. För att nå målet om ljung i alla successionsstadier krävs
att området bränns regelbundet bränns som en komplettering till betesdriften. Västkuststiftelsen som förvaltare ska i samråd med projektledning avgöra när hela eller delar av projektområdet på Tjurpannan nått så god bevarandestatus så att ersättning för betesdrift ska övergå till de ersättningsformer som finns inom landsbygdprogrammet.
När restaureringen slutförts återgår allt ansvar för skötseln till Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsen ansvar då också för att fortsatt betesdrift helt eller
delvis finansieras av landsbygdsprogrammet.
6. UPPFÖLJNING
Uppföljning ingår inte i det praktiska restaureringsarbetet, men måste
genomföras i samklang med detta. Basinventeringen säkerställer att det är
möjligt att utvärdera resultat och rapportera resultatet till EU.
Projektledningen för Life+ Grace ansvarar för att
• Digitala foton tas före och efter restaureringsåtgärderna
• Flygbilder i färg beställs som visar läget före och efter restaurering
• Basinventering utförs före åtgärderna i de områden där detta tidigare
inte är gjort
• Basinventering efter restaureringsåtgärder genomförs senast före projektet avslutas (2016)
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