
Marstrand  
och Koön

mindre dramatiska mönster. Här och var har andra 
bergarter trängt in i gnejsen. Mest iögonenfallande 
är mörka partier av amfibiolit och metabasit. 
Metabasiten är en vulkanisk bergart, som bildades 
när lava rann ut på urhavets botten.

Längs stigen finns här och var typiska 
havsstrandväxter som skörbjuggsört, marviol och 
strandmalört. Kanske möter man också några av 
bohusklippornas karaktärsfåglar, som skärpiplärka 
eller stenskvätta. Vid hårda västanvindar kan de 
öppna havsviddernas fåglar  - som stormfågel och 
havssula – visa sig nära land.

Lummiga lövskogar
För inte så länge sedan gick betesdjur överallt på 
Koön, och markerna var mycket kalare än de är idag. 
Enbuskar, gran och lövsly har tagit över mycket av 
det som en gång var öppna hedar med ljung och 
kortsnaggat gräs. Men här finns också skogar med 
en längre historia, främst i sprickdalarna – klåvorna, 
som de heter i Bohuslän. Där kan ädellövträd som 
ek, lind och alm växa sig gamla i skydd från vind 
och saltstänk.

Skärpiplärka
Anthus petrosus

Välkommen till Marstrands naturreservat
Både Marstrandsön och Koön ingår i reservatet.
Marstrand har lockat besökare sedan början av 
1800-talet. Men då var det salta bad och sällskapsliv 
som drog, inte naturen. Landskapet i Bohusläns 
kustband ansågs sorgligt och dystert. ”Klippor och 
åter klippor; skoglösa berg, inga träd, inga buskar, 
ingen grönska”  suckar Johan Wallin i Beskrifning 
öfver badorterna å Sverges vestra kust, utgiven 1858.
Marstrandsön och Koön är grönare idag än de var 
för 100 år sedan. Men den stora förändringen ligger 
i hur vi människor ser på natur och landskap. Visst 
är bohuskusten karg än i dag, men knappast sorglig. 
Snarare säregen och storslagen. Och grönska har det 
kanske rentav blivit för mycket av på sina ställen.

Kamgräsfjäril
Coenonympha 
pamphilus, 
vars larver lever på 
olika gräs. 

Vandring vid Västerhavet
Marstrandsön erbjuder fina upplevelser av det 
öppna havets och de kala klippornas Bohuslän. 
Promenadvägar som en gång anlades för 
badgästernas skull inbjuder till vandring runt hela ön.

Som överallt där berggrunden ligger kal berättar 
klipporna en ofattbart lång historia. Den 
dominerande bergarten är grå sedimentgnejs, som 
bildades när sand och lera avsattes på bottnen 
av en ocean för 1600 miljoner år sedan. Under 
årmiljonernas lopp har rörelser i jordskorpan tryckt 
samman och veckat sedimentlagren i mer eller 



Ett sådant skogsområde är Rosenlund på Koön. 
Ekskogen dominerar, men här finns också bok 
och lind. I lövträdens skugga trivs lundväxter som 
blåsippa, tandrot och getrams.

I Bohuslän finns flera lavar som bara växer i havets 
närhet. De kallas oceaniska. Västlig njurlav och 
ädelkronlav är två sådana arter i Rosenlunds skogar. 
På stenblock vid Klockarringen växer västlig 
silverlav.

En speciell lövskogsmiljö är S:t Eriks park på 
Marstrandsön. Som namnet antyder är den anlagd 
(under badortsperioden), och här finns inte bara 
inhemska lövträd utan också exotiska arter. Tyvärr 
har uppmaningen ”Akta träden”, inhuggen i en sten 
invid stigen och daterad 1862, inte kunnat skydda 
dem alla. En del gamlingar har dött av ålder och 
sjukdomar, och arbete för att restaurera parken pågår.

Rika betesmarker
På södra delen av Koön strövar nötkreaturen i stort 
sett fritt. Deras bete skapar öppna hagmarker och 
strandängar med rik flora och fågelliv. Så såg stora 
delar av Bohusläns kustlandskap ut långt in på 
1900-talet. Men utan betesdjur växer markerna igen, 
och det är vad som skett på många håll i takt med att 
jordbruket rationaliserats och smågårdar lagts ned.

Vid Mjölkekilen finns ett vackert exempel på en 
betad havsstrandäng. Här kan man finna bland annat 
darrgräs, kattfot, prickstarr och ljungögontröst. De 
hör alla till den ganska stora grupp av växter som 
trängs tillbaka i takt med att deras livsmiljöer – 
betesmarkerna – försvinner.

Darrgräs 
Briza media

Marstrandsön. På vår och sommar blommar 
den salttåliga rosa triften, Armeria maritima. 

Ejder
Somateria mollissima

hane ♂ hona ♀
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I samarbete med
Västra Götalandsregionen

Hitta hit
Bussar går från Göteborg och Kungälv. Med bil: 
Från E6, vid Kungälv tag väg 168 väster ut mot 
Marstrand. På Koön finns parkering men sommartid 
kan parkeringarna bli fulla. Från Koön går färja över 
till Marstrandsön. Området erbjuder fina möjligheter 
till bad och vandringar. 

Naturreservatet förvaltas av Västkuststiftelsen.
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Havets barnkammare
Grunda, skyddade havsvikar som Mjölkekilen är 
Västerhavets barnkammare. Sommartid lever massor 
av fiskyngel här, och i de mjuka bottnarna gömmer 
sig otaliga musslor, havsborstmaskar och andra 
småkryp. Vadarfåglar som större strandpipare och 
enkelbeckasin söker föda på dybankar som blottas 
vid lågvatten. Under hösten rastar ibland stora 
mängder änder i Mjölkekilen.

Ålgräs Zostera marina. 
Ålgräsängar fungerar som 
skydd för fiskyngel och 
andra smådjur

Silversmygare Hesperia comma
Silversmygaren flyger från mitten 
av juli till slutet av augusti. De 
gröna vingundersidorna med 
vita prickar skiljer den från andra 
snarlika arter.

Vid Mjölkekilens stränder flyger den allt mer 
sällsynta silversmygaren. De vuxna fjärilarna suger 
nektar från olika blommor, medan larven utvecklas 
på betesmarkens gräs, främst fårsvingel. De flesta 
fjärilar är på samma sätt beroende av någon eller 
några speciella värdväxter. Därför finns det ofta gott 
om fjärilar där floran är artrik. Koöns betesmarker är 
inget undantag.

Rödbena och tofsvipa häckar på strandängarna. 
Från hagmarkernas buskar hörs sommartid sång av 
näktergal, härmsångare och rosenfink. Hämplingen 
är en karaktärsfågel.

Rödbena
Tringa totanus


