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INLEDNING
Föreliggande inventering tillkom på uppdrag av naturvårdsenheten i Göteborgs och Bohus län
i syfte att upprätta en kombinerad jordarts- och berggrundsgeologisk karta, samt ge en översikt av områdets geologiska värden. Denna inventering är en första del av en serie inventeringar av Tjärnöarkipelagen. Sommaren 1977 kommer det att utföras botanisk-, zoologiskoch en kulturlandskapsinventering av området.
Tjärnöarkipelagen utgör en del av Bohusläns kustlandskap, som ansetts särskild värdefull.
Området omfattar öarna inom Tjärnö socken från Öddö och Daftö - Valö i norr till Råssö i
söder. Området ingår i en av landets tre obrutna skärgårdskuster. Tjärnöarkipelagen är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet med goda förutsättningar för bad, fiske och naturströvande, samt innehåller stora vetenskapliga och kulturella värden i form av omväxlande berggrundsgeologi, intressanta kvartära avlagringar, välutbildade glacialmorfologiska element,
rikt fågelliv, värdefull marinbiologi, särpräglade vegetationstyper och ett värdefullt kulturlandskap.
För inventeringen har stått en begränsad tid till förfogande (6 månader) varav drygt 2 månader
tillbringats i fält. Inventeringsresultatet är uppdelat i en textdel och en kartdel. Textdelen är
uppdelad i två avdelningar. Den första delen består av en allmän beskrivning av området, medan i den andra delen ges en områdesbeskrivning och en naturvårdsbedömning av de mest
värdefulla geologiska objekten, samt synpunkter på de sociala och landskapliga värdena. De
mest värdefulla områdena med geologiska, sociala och landskapliga värden finns markerade
på karta nr 4. Fotobilaga med 103 bilder på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Några foton från
denna fotobilaga är återgivna i textdelen.

SAMMANFATTNING
Inom Tjärnöarkipelagen finns stora naturvetenskapliga, sociala och landskapliga värden. Från
geologisk synpunkt är Tjärnöarkipelagen ett mycket intressant område, som erbjuder ett rikt
sortiment av olika geologiska företeelser. Tjärnöarkipelagen består av fem olika typer av bohusgranit, som bitvis är uppblandad med gnejsbrottstycken. Två breda rombporfyrgångar och
ett flertal smalare diabasgångar sträcker sig igenom området.
Det kala berget är dominerande på Norra Öddö och Daftö-Valö. Södra Öddö, Daftön och
Tjärnö består till stor del av kalt berg, medan kvartära avlagringar överväger på Råssö. Svallsanden är den jordart, som täcker största arealer. Mäktiga moränavlagringar förekommer rikligt på Tjärnö och till viss del även på östra Råssö. Klapperstensfält uppträder företrädesvis
längs västsidan av Tjärnöarkipelagen, främst på västra Saltö och Kockholmen. Skaljordsbankar påträffas inom hela området, rikligast på Råssö, de längsta och mäktigaste finns däremot
på Norra Öddö och Daftö-Valö. Lera och lera med organiskt inslag uppträder i öarnas låglänta
partier.
Tjärnöarkipelagen har från naturvårdssynpunkt delats in i särskilt värdefulla områden (I) och
värdefulla områden (II). Geologiska, sociala, landskapliga och kulturlandskapliga aspekter
ligger till grund för denna indelning. De särskilt värdefulla naturområdena består dels av
mindre, enskilda geologiska objekt av stort värde, dels av större naturområden med ytterst
betydande naturvärden. De större, särskilt värdefulla naturområdena är följande: norra Styrsö,

Stigkilen med angränsande områden, västra Saltö, sydvästra Tjärnö och Kockholmen. De
värdefulla naturområdena är indelade på samma sätt och även dessa innehåller avsevärda
naturvärden.
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TOPOGRAFI
De nordligaste öarna inom Tjärnöarkipelagen domineras av kalt berg. Terrängen är kraftigt
kuperad på Öddöarna och Daftö-Valö och topograf in är betingad av de geologiskt gamla
sprickbildningarna och då huvudsakligen av de västsydväst-ostnordostliga och väst-ostliga
sprickdalarna. De har en bredd från 3-4 m upp till ett hundratal meter. De talrikt förekommande dalsprickorna gör att landskapet får ett mosaikartat utseende. Dessa dalsprickor har betingat uppkomsten av områdets många vikar, de s.k. ”kilarna”, t.ex. Stigkilen och Jolkilen.
Sprickorna har uppkommit genom horisontell sammanpressning i berggrunden, som har lett
till att berggrunden har brustit sönder. Huvudtryckriktningen har varit västsysväst-ostnordostlig och efter denna riktning har horisontella glidningar inträffat. Mindre sprickor har ofta
sammanläkts av kvarts, avsatt från i berggrunden cirkulerande lösningar (Asklund 1947).
Längs sprickzonerna har vittringen trängt ner i berggrunden och den från nordost framåtglidande inlandsisen har genom ytterligare påverkan eroderat fram de djupa och relativt breda
dalarna. Ett nord-sydligt spricksystem som bl.a. ledde till att de eruptiva gångarna bildades
har också inverkat på topograf in. De bildar sedimentfyllda mindre dalar.
De större sprickdalarna delar in Norra Öddö i tre delar. Dalsluttningarna består av branta
stup, som når ansenlig höjd över dalbottnarna. Norra Öddös högsta punkt ligger strax under
60 m.ö.h. Kusten är starkt sönderbruten av sprickdalarna, vilka bildar bukter och kilar. Den
största är Stigkilen, som följer två olika sprickdalar.Den inre delen nordost-sydvästlig och den
yttre ost-västlig. Totalt är Stigkilen 1,3 km lång och bredden varierar från 20 m till drygt
100 m. Djupet är obetydligt i hela Stigkilen.
Daftö-Valö är den högsta ön i Tjärnöarkipelagen med sina drygt 70 m och ön består av stora
sammanhängande bergsområden. Starholmen skiljs från Daftö-Valö genom en djup nordvästsydostlig sprickdal.
Daftöns terräng är kraftigt sönderbruten och ett flertal sprickdalar genomkorsar ön. De branta
bergknallarna bildar ett rutnätformat mönster i terrängen. Berggrunden är inte lika dominerande på Daftö som på Öddöarna och Daftö-Valö, utan stora delar täcks av kvartära avlagringar.
Tjärnö består till övervägande delen av kalt berg. Terrängen är kraftigt bruten med ett otal
sprickdalar i olika riktningar, främst i ostnordost-västsydvästlig och ost-västlig riktning. Tjärnös högsta parti består av ett stort sammanhängande bergsmassiv norr om Tjärnö kyrka. Där
högsta punkten ligger mellan 45 och 50 m.ö.h. För övrigt är bergen i allmänhet 25 - 30 m
höga på ön.
Saltö genomkorsas av sprickdalar i ostnordost-västsydvästlig och nordnordväst-sydsyd-ostlig
riktning, bildande ett vinkelrät sprickdalsystem. Mönstret är karakteristiskt för bohusgranitens sprickdalsmosaik. Mindre sprickdalar som ligger inom Saltös höjdområde är utfyllda
med svallad morän. Saltös högsta punkt är belägen drygt 40 m.ö.h.

Styrsö är genomdragen av två sprickdalar i nordväst-sydostlig riktning, som delar ön i två
delar. Den södra sprickdalen avgränsar den sydligaste delen av ön med ett brant stup, som
reser sig ca 25 m över dalbottnen.
Rundö delas i två delar av en djup ost-västlig sprickdal. Den södra delen av ön består av ett
homogent bergsmassiv, vars högsta punkt ligger på ca 35 m. Den norra delen av ön är sönderskuren av flera nordost-sydvästliga sprickdalar, som till största delen är fyllda med svallsand.
Den sydligaste och största ön inom Tjärnöarkipelagen är Råssö. Till skillnad från de andra
öarna täcks stora delar av Råssö av kvartära avlagringar, speciellt av utsvallad sand från forna
moränavlagringar. Kustlinjen är kraftigt bruten med flera uddar och mellan dem grunda bukter och kilar. Terrängen är mindre bruten än på Öddöarna och Tjärnö och sprickdalarna är betydligt bredare. Sprickdalarna ligger i två olika riktningar i nord-väst-sydost och nordost-sydväst. Bergen stupar mindre brant på Råssö än längre norr ut. I och med att bergsluttningarna
till stora delar är täckta av sediment, så får landskapet en mjukt välvd form, som flackar ut i
de lägsta partierna där lera och gyttjelera dominerar. Råssös högsta punkt är Råssö vette som
ligger 56,2 m.ö.h.
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BERGGRUNDEN

3.1

Bohusgranitens bildningssätt
Bohusgraniten dominerar helt och hållet bergrunden inom Tjärnöarkipelagen. Bohus-graniten
är den yngsta bildningen under den dalslandiska eran och anses vara bildad för 900-1 000 miljoner år sedan genom uppsmältning av äldre bergarter på stort djup i jordskorpan. Det upplösta materialet har sedan i form av en magma rört sig uppåt till granitens nuvarande plats,
dock inte på en gång utan i portioner. Detta skulle förklara bildningen av olika färgade och
olika grova, från varann avgränsade granitvarianter (Asklund 1947).
Den väldiga granitmassan antas ha anlagts som en ursprungligen djupt skapad lakkolit (en
skivformad intrusion), som matats från en längs med kusten gående sprickzon, i vilken från
jordskorpans lägre delar smältflytande massor framträngt längs med öppna gångsprickor. De
matande gångintrutionerna har inletts efter en något böjd gångzon under granitområdets mittre parti och avslutas med en ytterst markerad, nästan snörrät gångzon utefter kusten (Asklund
1947). Inom Tjärnöarkipelagen går gångzonen över östra Råssö, centrala Tjärnö, över centrala
delen av Södra Öddö och efter västsidan av Daftö-Valö. Zonens totala längd är ca 90 km. Fem
skilda områden av bohusgranitens yngsta element, den grovkorniga Stångehuvudsgraniten påträffas i samband med gång-zonen, som löper mycket nära och i samma riktning som det stora
permiska rombpor-fyrdiabasstråket. Samma riktning har också den sannolikt senmesozoiska
eller tertiära spricklinjen mellan Kosteröarna och fastlandet. Kosterrännan når ett djup av över
400 m varav drygt 150 m är sediment.
Sannolikt har flera sprickor förekommit, längs vilka successivt olika granitsmältor kommit
upp, för att vidare tränga in i den flackt liggande slutna kammaren i gnejsen, där de olika granitsmältorna slutligen stelnat till något olikartade graniter. ”Taket” till denna kammare är
blottat utmed granitområdets gränser och partier av dess ”golv” mellan Strömstad och Håveddalen.

Vid granitsmältans inpressande i denna kammare har gnejspartier från kammarens väggar
rivits loss och spritts i granitsmältan. Vid granitsmältans stelning fixerades gnejsfragmenten
som gnejsinneslutningar, beroende på att smältan vid tillfället inte haft tillräckligt hög
temperatur för att smälta ner dessa brottstycken.
Uppkomsten av de växlande granitarterna från en mer ursprunglig och homogen granitsmälta
tillhör med all sannolikhet ett djupare skikt av jordskorpan än det, som är blottat med den nutida landytans snitt genom granitmassivet. 1 djupare lägen har bergartsdifferentiationen ägt
rum, d.v.s. den process, vid vilken den successiva förändring av den ursprungliga granitsmältan försigått och från denna ”verkstad” har olikartade smältprodukter banat sig fram till den
nuvarande granitkammaren (Asklund 1947).

Granitområdets gränsförhållanden åt väster är svårtydda, framför allt för att havet täcker
största delen av dess gräns mot gnejsen. Även här syns dock tydligt att en enhetlig ungefär
nord-sydlig gräns för granitområdet föreligger. Ända från Oslofjorden sträcker sig nämligen
en yttre gnejszon från Hvaleröarna på norska sidan, över till Kosteröarna och Väderöarna,
vilket med största säkerhet är sammanhängande i havsbottnens berggrund och stiger upp
starkt granitblandad i norra Bohusläns yttre skärgård (Asklund 1947).

3.2

Bohusgranitens sammansättning
Bohusgraniten består av en och samma bergart från Idefjorden i norr till Gullmarn i söder. En
stor variation i färg och struktur förekommer emellertid, från ganska starkt röda färger till
klargrått, ja till och med grå till blåaktig anstrykning. Strukturen varierar från grovkornig med
kraftigt tecknade större fältspatkristaller till så finkorniga att de enskilda mineralkornen knappast kan urskiljas med blotta ögat. Oaktat sina många färg- och strukturvarianter bär bohusgraniten vissa helhetsdrag, framträdande särskilt i den mineralogiska och kemiska sammansättningen. Det är genomgående en ganska kaliumrik granit, i vilket kalifältspat i form av mikroklin eller mikroklinperthit utgör det allmännaste mineralet, växlande mellan 25 och 40
viksprocent eller volymprocent av bergarten.

3.2.1

Bohusgranitens genomsnittsammansättning
Medeltal av 38 volymetriska bestämningar efter Asklund 1947.
Kvarts
Kalifältspat
Plagioklas
Biotit
Muskovit
Epidot
Turmalin
Titanit
Apatit
Magnetit
Kalkspat

3.2.2

29,40 %
35,49 %
29,77 %
3,8 %
0,57 %
0,09 %
0,06 %
0,14 %
0,11 %
0,57 %
spår

Kvarts
Den är mestadels ljusgrå och bildar oftas avgjutande korn, som tydligen stelnat som bergartens sista kristallisationsrester, varigenom den erhållit sin avgjutande kornform. I mikroskop
visar kvartsen den för urbergsgraniten i allmänhet vanliga sönderkrossningen. Kvartsytorna är
sönderdelade i olika fält. De kvartsrikare graniterna visar ibland mer enhetliga kvartskorn,
blanka och fattiga på de annars vanliga blåsrummen i mineralet. Karakteristiskt för de medelkorniga och grövre graniterna är förekomsten av smärre öppna sprickor i kvartsen. Förekomsten av dessa småsprickor kan ibland iakttas med blotta ögat. Stenhuggare säger då att stenen
visar sig ”öppen”, då den är speciellt lättkluven.

3.2.3

Kalifältspat
Den är alltid utbildad i sin triklina kristallform mikroklin. Mikroklinen består sällan av ren
kalifältspat, utan innehåller mestadels innesluten natronfältspat, albit, som från en ursprungligen homogen ”fast lösning” ursöndrats som fläckartade urskilda partier eller smala trådformade strimmor. Kalifältspaten beskrivs därför som mikroklinperthit, som anger att mineralet
består av en blandning av såväl ren mikroklin som albit. Halten av albit kan stiga till ca 30 %
av kalifältspatens massa. Mikroklinperthiten är mycket växlande i färg och i stort bestämmande för granitens huvudfärg och nyanser. I de flesta fall är den mer eller mindre starkt rödfärgad. I de grå graniterna är den grå eller vitaktig.
I de flesta fall är den mer eller mindre rödlätt, mer sällan starkt rödfärgad. I de grå graniterna
är den grå eller vitaktig.
Mikroklinperthiten bestämmer även granitens struktur. I de grövre graniterna bildar den olika
stora kristaller, som ligger någorlunda jämnt strödda som strökorn i en mindre grovkornig
grundmassa. På så sätt uppkommer den porfyriska strukturen, som kännetecknar graniterna
inom stora områden.

3.2.4

Plagioklas
Den bildar endast sällan större, porfyriskt utskiljda kristaller med tydlig kristallform. Oftast
förekommer den som smärre vit, grå eller grönvita korn i grundmassan. Plagioklasen består
av en blandning av natronfältspat, albit, och kalifältspat, anortit, är vanligen inte särskilt
”sur”, d.v.s. albitrik. Sammansättningen är vanligen omkring 70 % albit och 30 % anortit. I de
kvartsrika respektive mycket mikroklinrika formerna blir plagioklasen något surare och består
då av 75 % albit och 25 % anortit.

3.2.5

Biotit
Bohusgranitens karakteristiska mörka mineral är biotit (mörk glimmer). Den förekommer alltid, men i växlande mängder från maximalt 10 % till lägst 1 %. Den bildar omväxlande stora,
vanligen rundade, platta fjäll med starkt svart eller mörkbrun färg. Biotiten ligger ofta nästan
skiktartat anordnade i stenen, som bidrar genom sin parallella anordning till stenens utpräglade klyvbarhet längs denna riktning.

3.2.6

Muskovit
Muskoviten, som även kallas ljus glimmer, förekommer mycket ojämnt fördelat och i växlande kvantiteter i graniten, från 3 till 0,2 %. Den har ett likartat uppträdande som biotiten, men i
vissa fall där den är ymnigare företrädd, har den uppkommit genom omvandlingsprocesser.
Inom de västligaste delarna av Tjärnöarkipelagen, där den i samband med lokala pressningar
efter vissa stråk blivit skriffrig eller rent av söndermald, finns en livlig nybildning av
muskovit.

3.2.7

Sällsynta mineral
Av de karakteristiska småmineralen (accessorierna) förekommer nästan alltid små kristaller
av magnetit (järnförening), apatit (fosfat) och titanit (titansilikat) dels självständigt och dels
som inneslutningar i biotit och muskovit. Zirkon förekommer ojämnt i graniterna. Kismineral
som svavelkis och magnetkis är sällsynta. Mycket tillfälligt förekommer epidot i sin järnrika
form pistazit. Den bildar undantagsvis synliga små gröna eller brun-gröna korn. Sällsynt förekommande är också turmalin. Av större betydelse är granat. Detta mineral, som bildar runda
korn av växlande storlek, ibland upp till någon centimeters storlek, förekommer endast i vissa
grå graniter (Asklund 1947).

3.3

Geologisk-petrografisk indelning
Den geologiska-petrografiska indelningen grundar sig på färg och struktur. På nära håll är det
svårt att bestämma någon enhetlig färg. På något större avstånd jämnar kontrasterna ut sig och
stenen antar en någorlunda enhetlig färgton.
Betingande för strukturbildningen hos så enhetligt massformiga graniter som bohusgraniten är
framför allt kornstorleken. Även om givetvis de enskilda kornens storlek nästan alltid är ganska starkt växlande, framträder hos varje enskild granittyp en eller flera kornstorlekar.

Finkorniga
Medelkorniga
Grovkorniga

0-1 mm
1-5 mm
> 5 mm

Uppträder en övervikt av flera kornstorlekar, kallas bergarten ojämnkornig, vilket är vanligt
hos de porfyriska graniterna, där mikroklinperthiten uppträder i två olika kornstorlekar,
nämligen som ”strökorn” och dels som mindre korn i grundmassan.

3.4

Olika granittyper inom Tjärnöarkipelagen

3.4.1

Gråröd medelkornig granit
Det förekommer fem olika granittyper inom Tjärnöarkipelagen. Den vanligaste förekommande graniten är den gråröda medelkorniga graniten, som mestadels har inneslutningar av gnejs.
Den gråröda färgen varierar i området, från en mer gråröd färg, till en färg som övergår åt
grått. Kalifältspaten har en mattröd färg och bildar något rektangulära kristaller och av sådan
storlek att strukturen blir småporfyrisk. Kvartsen är svagt rökfärgad och plagioklasen är vit.
De områden inom Tjärnöarkipelagen som består av denna gråröda medelkorniga granit är:
norra och nordöstra Råssö, den ostligaste delen av Saltö, de södra och västligaste delarna av
Tjärnö, Lindholmen, södra delen av Yttre Burholmen, Styrsö, Norra Öddö utom ett litet
avsnitt söder om Stigkilen, Daftö-Valö, Rundö förutom ett litet parti i den nordöstra delen och
slutligen Vanarna.

3.4.2

Gråröd porfyrisk granit
Denna granittyp täcker större delen av centrala Råssö Inom detta granitområde är gnejsinneslutningar sparsamt förekommande och när de förekommer är det helt naturligt i gränsområdet till den grå-röda graniten med gnejsinneslutningar. Den gråröda porfyriska graniten är
grövre än den förra granittypen. Mikroklinkristallerna är upp till en centimeter stora. Kvartsen
är svagt ljusgrå och plagioklasen är vit.

3.4.3

Gråröd finkornig granit
Denna granittyp är sparsamt förekommande i norra Bohuslän och den förekommer endast på
västsidan av Saltö. Graniten är mycket tät och får bitvis ett kvartsitiskt utseende. Finkornigheten är kännetecknande för att graniten har avkylts snabbt.

3.4.4

Röd finkornig till medelkornig granit
Denna granittyp förekommer på två platsen inom Tjärnöarkipelagen. Dels i en smal remsa
från nord-västra Saltö till den sydostligaste delen, dels på norra avsnittet av Yttre Burholmen.
Den röda färgen beror på kalifältspaternas ökade röda färg och på minskad halt av biotit. De
har avkylts relativt hastigt och därigenom har inte kristallerna fått tillfälle att växa i samma
utsträckning som de grövre graniterna. Denna granitgrupp är ovanlig i granitområdets norra
del.

3.4.5

Grå medelkornig granit
Denna granittyp är vanlig inom Tjärnöarkipelagen. Den utgör en relativt äldre grupp av bohusgranitens massa och den bildar en undre avdelning i den stora granitskivan. Ofta har den
grå medelkorniga graniten en svag antydan till porfyrisk utbildning. Kvartsen är utpräglat
gråfärgad och fältspaterna är vita till gråvita. Denna granittyp har i allmänhet en svag rödlätt
nyans. Områden som består av denna grå medelkorniga granit är: nord-östra delen av Rundö,
ett större avsnitt på nordöstra Tjärnö, Gullnäsholmen, Kransholmen, Tångeholmen, Daftön,
Södra Öddö, Karholmen och Inre Burholmen.

3.5

Gnejsbrottstycken i bohusgraniten
Stora områden med gnejsbrottstycken finns inom Tjärnöarkipelagen. Gnejsen bildar inte ofta
större sammanhängande brottstycken utan den uppträder i mängder av mindre brottstycken
från ett par dm2 till ett tiotal m2 . De bildar ett mosaikliknande mönster av skarpt avgränsade
gnejsbitar.
Förekomstsättet visar att gnejsmassan är äldre än graniten och att graniten har som en flytande
massa trångt in i gnejsen och sönderstyckat denna. Sönderstyckningen måste ha orsakats av
strömningsrörelser i granitsmältan och genom uppkommande dragspänningar har större gnejspartier brutits sönder i mindre bitar. Gnejsbrottstyckenas strykning (riktningen på lagringen i
gnejsen) varierar i stort sett från N40O V - N75O V, men totalt avvikande riktningar är relativt
vanliga.
Det förekommer gnejsbrottstycken av två olika typer. De flesta uppträdande gnejsbrottstyckena består av en grå ådergnejs med omväxlande biotitrika och fältspatkvartsrika ådror. Den
andra typen är en gråsvart, finkornig amfibolitgnejs, som ofta har omvandlats till biotitskölar.
Biotitskölar förekommer mycket rikligt på södra delen av Styrsö, där berget är späckat av
kvadratmeterstora, gråsvarta skölar. Dessa skölar förekommer också inom ett litet område
sydväst om Styrsholmen. Amfibolitgnejsens mörka färg beror på att det mörka mineralet
hornblände dominerar.
Stora områden med gnejsinneslutningar finns i Tjärnöarkipelagen. De största områdena är:
norra och nordöstligaste delen av Råssö, Rundö, den södra och nordostligaste delen av Tjärnö,
sydvästra och nordöstra Lindholmen, Styrsö, bitvis på norra Öddö och södra Öddö, Daftön
och Daftö-Valö förutom det sydvästligaste höjdområdet.
Koncentrationen av amfibolitgnejsens brottstycken varierar inom olika områden, men den påträffas alltid tillsammans med den grå ådergnejsen. Det framgår av kartan att stora områden
består av granit med gnejsinneslutningar, bitvis kan det vara svårt att avgöra om det är gnejs
eller granit, som är den dominerande bergarten. Detta gäller speciellt för norra delen av Råssö,
området väster om Nyklebykilen på Tjärnö och Daftö. Även inom de områden som inte är
markerade som områden med gnejsinneslutningar uppträder dessa, fastän i betydligt mindre
utsträckning. Inom den gråröda porfyriska graniten är det däremot sällsynt med gnejsbrottstycken och när de påträffas, är det endast mot gränsen mot den gråröda medelkorniga graniten.

3.6

Pegmatit
Pegmatit uppträder inom hela Tjärnöarkipelagen, vanligtvis som smala gångar eller som körtlar som har en tydlig avgränsning mot graniten.
Det som skiljer pegmatit från granit utseendemässigt är att pegmatiten domineras av de stora
fältspatkristallerna, som är betydligt större än i graniten. Fältspatkristallernas kraftigt röda
färg som är avgörande för pegmatitens starka rödfärgning är avsevärt kraftigare i pegmatiter
än i graniter. De benämns av stenhuggare som kattrosor. Storleken på gångarna varierar, från
någon centimeter till ett par meters bredd och de är vanligtvis 2-5 meter långa och de når i
undantagsfall en längd av 20 meter. De har bildats genom att det här uppstått sprickor i
slutskedet av granitsmältans stelnande och restlösningar av den ej helt stelnade granitsmältan
har strömmat in. Rikligheten på flyktiga beståndsdelar med flera omständigheter har gjort att
pegmatiterna har blivit grovkristallina. Kristallernas storlek varierar med gångarnas storlek.
Vanligtvis är fältspatkristallerna ett par centimeter stora och färgen är röd medan plagioklasen
är vit eller gråvit. Kvartskristallerna som är mörk-grå är endast ett par millimeter stora. Det är
vanligt med biotit och muskovit i pegmatiterna och glimmern ligger som fjäll i dessa. Även
bornit som är en järn-kopparförening har påträffats i ett par gångar vid Tjuvholmen på norra
Tjärnö. Pegmatitgångar och pegmatitkörtlar förekommer speciellt rikligt på västra Saltö,
Kockholmen, Rundö och på Råssös sydöstra udde, Karholmen.

3.7

Kvartsgångar
Kvartsgångar förekommer mest i de områden, som har varit utsatta för deformation. I denna
sprickrika berggrund har ett flertal sprickor blivit igenläkta av kvarts. Flest kvartsgångar uppträder i ett litet område på nordvästra Saltö. Där är gångarna 1-5 dm breda och de har i allmänhet en ost-västlig strykning.

3.8

Zon av krossningsdeformation på västsidan av Tjärnöarkipelagen
Denna zon av krossningsdeformation sträcker sig från Yttre Burholmen och västra Styrsö i
norr över Lökholmen och västra Saltö till västsidan av Kockholmen i söder. Dess totala längd
är 70 km från Idefjorden i norr till Väderöfjorden i söder. Det är den ostligaste delen av
stråket som påträffas inom Tjärnöarkipelagen.
Deformationszonen uppträder i form av flera olika spricksystem och med utpräglade förskiffringsplan. Riktningen på dessa förskiffringsplan är inom Tjärnöarkipelagen ca N20OV för att
nordost om Strömstad få en nordnordost-sydsydvästlig strykning. Planens stupning (sluttningen av planen vinkelrät mot strykningen) är flackt till horisontellt stupande. Bitvis är fältspatkristallerna så sönderkrossade att det endast återstår mindre fragment av dessa (W Larsson
1938)

3.9

Vittringsföreteelser och talusbildningar
Inom Tjärnöarkipelagen förekommer två märkbara vittringsföreteelser, dels en tunn vittringshud på granitens överyta dels talusbildning.
Man skiljer på två olika typer av vittring, dels mekanisk och dels kemisk vittring. Det är den
mekaniska vittringen som har störst betydelse av de båda vittringstyperna, för nedbrytandet av
berggrunden i vårt klimat. Den mekaniska vittringen innebär att vatten, som har trängt in i
sprickor och mineralfogar fryser till is, varvid det har utvidgats och åstadkommer ett tryck.
Trycket leder till att sprickor utvidgas och större och mindre brottstycken sprängs loss ur
berget.
Den kemiska vittringen angriper främst de lösa jordarterna. Vatten löser upp kolsyra i luften,
som påverkar grus, sand och lerpartiklar, som redan har skiljts från varandra och de har därigenom en mycket stor angreppsyta. Den kemiska vittringen är därigenom mycket effektivare
på lösa jordarter än på fast berg, där mineralkornen är fast sammanbundna sinsemellan och
därför bättre skyddar varandra mot angrepp.
Landisens framfart har sörjt för att den granityta, som nu är blottad eller ligger under överlagrade jordlager är så gott som alldeles oskadad av vittring. Landisen har hyvlat bort det vittringsskikt, som har bildats under den längre tid berget har exponerats för väder och vind mellan de senaste istiderna. Efter den sista istiden har det bildats en tunn vittringshud på hällytorna. Denna vittringshud förekommer inte i strandnära områden. Där har vittringshuden blivit
borteroderad genom vågornas erosionsförmåga. Kvartsen är mycket resistent mot vittring och
den sticker därför upp några millimeter över den övriga bergytan.
Frostsprängning har på vissa ställen orsakat att tunna skivor frusit loss. När frostsprängning
sker i branter, anhopas det lösbrutna materialet till blockackumulationer (talus) nedanför branten. De horisontella och vertikala sprickorna (”slagen”) i bohusgraniten underlättar talusbildning. Mest talus finns det nedanför de högsta och brantaste bergssidorna. Talusbildningarnas
blockstorlek är avhängig avståndet mellan sprickorna. De största blocken har påträffats i en
smal sänka norr om Koskärsflaket på Norra Öddö. Dessa block väger uppskattningsvis flera
hundra ton. Den normala storleken på block i talusbranter är från kubikmeter stora block ned
till stenfraktionen. De största blocken ligger längst ut från bergssluttningen och de minsta
blocken och stenarna ligger högst upp i talusbranten.
Öster om Blockeberget på Råssö finns ett exempel på en vacker talusbildning av avsevärd
storlek. Talus förekommer så gott som alltid nedanför branter inom Tjärnöarkipelagen. Storleken på dessa talusbildningar varierar från några enstaka block till mäktiga talusbranter.

3.10

Tjärnöarkipelagens stenbrott
Att bohusgraniten har varit attraktiv från stenhuggningssynpunkt beror på granitens jämnhet,
goda hållfasthet och regelbundna sprickighet, som bildar tre mot varandra vinkelrätt orienterade plan. Dessa bildades när graniten krympte vid stelnandet. Brant står de ”stående slagen”
och ”borstslagen”. De ”stående slagen” följer den svaga strukturen, som ofta finns utbildad i
graniten, medan”borstslagen” skär över strukturen. Nära nog vågrät ligger den tredje sortens
sprickor: ”bottenslagen” eller ”svallen”. Är det tätt mellan bottenslagen är graniten ”tunnbankad” och är det glest mellan bottenslagen är den ”tjockbankad” (Asklund 1947).

Det är ett fåtal områden inom Tjärnöarkipelagen, som har en berggrund lämpad för stenbrott.
Antingen är graniten för uppkrossad, vilket är fallet efter västsidan av Tjärnöarkipelagen eller
också är det för mycket gnejsbrottstycken i graniten, vilket gäller för större delar av området.
Det finns ett trettiotal mindre stenbrott inom Tjärnöarkipelagen. Alla stenbrotten är mer eller
mindre av husbehovskaraktär. Det är i allmänhet bara det övre bankningsplanet som har
använts. Blocken har utnyttjats till anläggning av husgrunder, bryggor, murar etc.
De flesta stenbrotten ligger i ett område på sydöstra Råssö och även i ett litet område kring
Koskärsflaket på västra delen av Norra Öddö. Berggrunden i dessa båda områden består av
gråröd medelkornig granit. Norr om Krosskärsflaket och på Krokholmen finns två något
större stenbrott. Inget av Tjärnöarkipelagens stenbrott har utnyttjats på senare år.
Stenbrotten förekommer sparsamt inom Tjärnöarkipelagen jämfört med övriga delar av bohusgranitens kustområden. Stenbrotten är små och i allmänhet väl undangömda, så det är
sällsynt att de inverkar menligt på landskapsbilden.

3 .11

Rombporfyrgångar
Det förekommer två bergarter i området, som är betydligt yngre än bohusgraniten. Dessa
bergarter uppträder i form av långa gångar, som når ansenlig längd. De bredaste och längsta
gångarna utgörs av rombporfyrgångar.
Rombporfyrgångarna är av permisk ålder ca 250 miljoner år gamla och är alltså betydligt
yngre än den omgivande graniten som är av dalslandisk ålder ca 900-1 000 miljoner år gammal. Rombporfyrgången bildades i samband med den orogenes (orosperiod med bergkedjeveckning, täta jordskalv och stark vulkanism), som i permisk tid drabbade Osloområdet och
gett upphov till Oslofältets rombporfyrer och basalter och den har framträngt som en lava i
den sprick- och förkastningszon, som går från Oslofältet längs svenska västkusten och genom
Öresund, som skiljer det Fennoskandiska urbergsblocket från Danmarks och den europeiska
kontinentens övervägande sedimentära bergarter.
Rombporfyrgångarna är mörkgrå till svart i friskt brott och på vittrad yta är de mörkbruna.
Gångarna består av en tät och mörk mellanmassa huvudsakligen bestående av natrium-kaliumfältspater och till mindre del av augit, biotit, magnetit, olivin, apatit, klorit och serpentin.
I denna mellanmassa ligger något ljusare 1-2 centimeter stora strökorn av rombisk form, vilka
till stor del består av en blandning mellan kalcium- och natriumplagioklas, labrador-bytownit.
Till sin kemiska sammansättning skiljer sig rombporfyrgångarna från graniten främst genom
lägre kiselsyrahalt, samt något högre kalcium- och järnhalt (L Samuelsson 1971)
Det finns två rombporfyrgångar inom Tjärnöarkipelagen. Den västligaste är den bredaste och
den har även störst längdutsträckning. I norr kan den iakttas från den allra västligaste delen av
Saltö. Där är den 5 meter bred och den har en strykning av N24O V. Den är bitvis nederoderad
till ett par meter under omgivande granityta och den täcks till stora delar av klapper. Söderut
fortsätter gången över centrala Kockholmen, där den är ca 8 meter bred och den har en strykning av N20OV. Det är bara på södra delen av Kockholmen som den ligger på samma nivå
som den omgivande graniten. För övrigt är den nederoderad till ca 3 meters djup och det är på
ett fåtal platser, som gången sticker upp ur den morän, som har samlats i sänkan. I de områden
där gången är nederoderad, har den varit så sprickrik, att glacialerosionen fått goda

angreppsmöjligheter. Rombporfyrgån-gen kan följas söderut till Smögen. Den har en total
längd av 70 km.
Den andra gången ligger längre österut. Den sträcker sig från södra Hällsö, över centrala
Norra Öddö, centrala Tjärnö, centrala Rundö och söderut till sydöstra Råssö. På norra delen
av Norra Öddö är gången 2 m bred för att kontinuerligt ha breddats till 5 m på södra Norra
Öddö, med styrkningen i N20OV. På norra Tjärnö varierar rombporfyrgång-ens bredd mellan
4 och 5 m och på södra Tjärnö är den ca 6 m bred och stryker N20OV. Rombporfyrgången
fortsätter söderut på Gunnarsholmen och på Rundö där bredden varierar mellan 5 och 7 m och
den har en strykning av N28OV. På större delen av Råssö är rombporfyrgången 6 m bred och
stryker N27OV. På Stubbarna på sydöstra Råssö, avsmalnar rombporfyrgången på en sträcka
av ca 100 m från 6 m till 1,5 m och längre söderut har den inte påträffats.
Rombporfyrgångarna i norra Bohuslän skiljer sig från de mer typiska rombporfyrerna, som
uppträder i Osloområdet. Dessa är mörkt rödgrå och dess sammansättning är mer en syenitporfyrs (mindre kvartshalt och högre fältspathalt). Rombporfyrgångarna i norra Bohuslän är
unika bildningar i den svenska berggrunden och de saknar motstycke i övriga delar av landet
och de är därmed av stort undervisningsvärde.

3.12

Diabasgångar
Den andra bergarten som uppträder i gångformationer är diabas. Diabasgångarnas kontakt
mot graniten är skarp. Gångarna är finkorniga och grå och består av kalcium-natriumfältspat
(plagioklas), augit och järnoxider. Plagioklasen är utbildad som små lister, som nätt och jämnt
kan urskiljas med blotta ögat. Dessa lister ligger utspridda utan särskild orientering, vilket
kallas ofitisk textur.
På flera platser kan man iakttaga att rombporfyrgångarna åtföljs av en eller två diabasgångar,
som ligger i kontakt med rombporfyrgångarnas sidor. Dessa diabasgångars bredd varierar
mellan 0,5 och 1 meter. Det bästa exemplet på denna företeelse finns på Saltö. Där åtföljs
rombporfyrgången på bägge sidor av 0,5 meter breda diabasgångar. På den sydligaste delen
av Saltö delar sig en diabasgång från rombporfyrgången och åtskiljs där av en tunn mellanliggande granitskiva. På den allra nordligaste delen av Norra Öddö åtföljs rombporfyrgången
av en 1 meter bred diabasgång. Samma fenomen uppträder på norra Rundö, där diabasgången
är 0,5 meter bred.
Det har inte påträffats att någon rombporfyrgång korsar någon diabasgång eller vice versa i
hela Bohuslän, så man kan inte direkt avgöra vilka gångar som är äldst respektive yngst.
Rombporfyrgångarnas åtföljande diabasgångar anses av vissa forskare vara obetydligt äldre
än själva rombporfyrgångarna. Som stöd för denna uppfattning framhålles en lokal 4 km västsydväst om Hunnebostrands kyrka (Lennart Samuelsson SGU serie C 663). Diabasgången
gränsar här direkt till rombporfyrgången. Kontakten mellan gångarna är inte avkyld och de
små plagioklaslisterna i diabasgången är orienterade parallellt med kontaktplanet. Kontaktzonen där plagioklaslisterna är parallella med kontaktplanet är 1 mm. Detta indikerar att det
var ett friktionspian mellan diabasgången och rombporfyrgången och att plagioklaslisterna i
diabasgången existerade innan rombporfyrgången intruderade (smältans framträngande).
Tidsskillnaden mellan de båda gångarnas intruderande är obetydlig.

Den östra rombporfyrgången åtföljs av en eller bitvis av två diabasgångar som på södra
Råssö. Dessa gångar ligger inte i omedelbar kontakt med rombporfyrgången, utan avståndet
varierar från ca 100 meter på södra Råssö och det minskar kontinuerligt till 10 meter på norra
Tjärnö. På Öddöarna har ingen av dessa diabasgångar påträffats. Diabasgången väster om
rombporfyrgången är 3 meter bred och stryker N29OV på södra Råssö. Den tunnas ut till 1,5
meter på norra Råssö och är endast 60 centimeter bred på norra Tjärnö. Diabasgången öster
om rombporfyrgången är 3 meter bred och stryker N20OV på södra Råssö. Avståndet till
rombporfyrgången är där 30 meter. Den östra diabasgången avsmalnar också mot norr och är
0,5 meter bred på norra Tjärnö. Man får antaga att dessa två diabasgångar har intruderat i
svaghetszoner, som har uppstått vid rombporfyrgångens uppträngande.
Diabasgångarnas benägenhet att vittra medför att de ofta framträder som smala rännor i berget, vilka är sedimentfyllda och därför är de bitvis mycket svåra att upptäcka. Detta gäller för
alla diabasgångar inom östra delen av Tjärnöarkipelagen.
På sydöstra Tjärnö finns en diabasgång, som är endast 1-2 dm bred och stryker N20OV. Efter
hand breddas gången och den är 2 meter bred öster om Nycklebykilen. Därefter avsmalnar
gången norr ut. På Kransholmen är gången 1,5 meter bred och den stryker N24OV. På södra
delen av Södra Öddö får gången en mer nordlig riktning N15OV, för att på centrala Södra
Öddö återgå till strykningen N24OV. Diabasgången avsmalnar efter hand norr ut och den är
endast 1 dm bred på norra delen av ön.

Den bredaste diabasgången inom Tjärnöarkipelagen är belägen längst öster ut på östsidan av
Valö. Den är 4 meter bred och har en strykning av N35O V. Den kan bara följas ca 20 meter
innan den söder ut täcks av svallsand, norr ut försvinner den under den svallande moränen.
Ca 100 meter norr om bron mellan Tjärnö och Södra Öddö finns på Södra Öddö efter stora
vägen en smal diabasgång, som är 0,4 meter bred och den stryker N20OV och stupar 60O åt
norr. Alla andra diabasgångar har en vertikal stupning.
För övrigt finns det ett flertal mindre diabasgångar efter ostsidorns av Tjärnö och Råssö och
en gång på Daftön och Daftö-Valö. Alla diabasgångar har i stort samma riktning, som varierar
mellan N5OV och N35OV, men det finns ett undantag. På norra Tjärnö finns en gång, som är
0,5 meter bred och den har en strykning av N10OÖ
På Saltös västsida finns flera större och mindre diabasgångar. Den största diabasgången går
efter västsidan av Saltö från Kobukten (bukten söder om Ängklovbukten) i söder, där den
försvinner under ett klapperfält. Norr ut sträcker sig gången över en bergknalle mellan
Kobukten och Ängklovbukten. Den är här 1 meter bred och stryker N33OV. Den försvinner
under vattnet i Ängklovbukten, men påträffas på nytt på Svarta hällarna norr om Ängklovbukten. Namnet syftar säkert på diabasgången. Gången har här en mer nordlig riktning
N13OV och den har också blivit bredare, ca 3 meter bred. Därefter fortsätter den norr ut på
Inre Vattenholmen. Den här gången har en tät, gråsvart grundmassa, som alla andra diabasgångar, men innehåller till skillnad från de andra små utsöndrade fältspatkorn, som är jämnt
fördelade över hela gångens bredd. Denna typ av diabasgång benämns som porfyrit.
En 1,2 meter bred diabasgång som har en strykning av N16OV finns på nordvästra delen av
Saltö. I den norra delen där den är som bredast finns ett litet brottstycke av granit i gången.
Gången avsmalnar at söder och den är endast 0,3 meter bred på sydsidan av berget. Gången är

bitvis nederoderad till två meters djup. Gångens fortsättning åt söder är troligen den 0,2 meter
breda diabasgång, som uppträder söder om Ängklovbukten.
Längs i söder, mittemot Saltörev, finns en 0,4 meter bred diabasgång som stryker N5OV. Den
kan följas i ca 100 meter innan den försvinner under klapperfält.
Tjärnöarkipelagen är det område inom det bohuslänska granitområdet, som innehåller flest
välutbildade diabasgångar. Dessa svarta långa gångar skiljer sig markant från den omgivande
graniten och syns ofta på stort avstånd. Diabasgångarna är geologiskt intressanta formationer
och de utgör ett vackert inslag i den allmänna landskapsbilden.

3.13

Kort sammanfattning av berggrunden inom Tjärnöarkipelagen
Berggrunden består till största delen av två huvudtyper av bohusgraniten. Den grå medelkorniga graniten och den gråröda medelkorniga graniten. Dessa båda granittyper innehåller ofta
rester av den betydligt äldre gnejsen. Gnejsen uppträder i form av brottstycken, som har slitits
loss och sedan ramlat ner i granitsmältan. Större och mindre gnejsbrottstycket bildar ett mosaikliknande mönster i graniten. På norra Råssö och Daftö till exempel är det bitvis svårt att
avgöra om det är gnejs eller granit, som är den dominerande bergarten. Efter västsidan av
Tjärnöarkipelagen uppträder en smal zon av krossningsdeformation. Berggrunden är där
starkt uppkrossad med flera olika spricksystem och förskiffringsplan.
I denna zon har en av Tjärnöarkipelagens två rombporfyrgångar intruderat. På båda sidor och
i omedelbar kontakt med denna rombporfyrgång ligger två halvmeterbreda diabasgångar, vilka är obetydligt äldre än den 5 meter breda rombporfyrgången. Denna gång sträcker sig så
långt söderut som till Smögen. Den andra rombporfyrgången går över centrala
Tjärnöarkipelagen med en riktning av N20OV-N25OV.
Tjärnöarkipelagen är det område inom det bohuslänska granitområdet, där det uppträder flest
diabasgångar. De flesta diabasgångarna har påträffats på östsidan av området. Alla diabasgångar utom en har i stort sett samma riktning N5OV-N35OV, varav N20OV är den dominerande riktningen. Diabasgångarna är ofta nederoderade och resterna av gångarna uppträder i
form av sedimentfyllda rännor.
Tjärnöarkipelagen bjuder på en mycket omväxlande berggrund av stort geologiskt intresse.
Det förekommer fem olika typer av bohusgranit. Två olika rombporfyrgångar som saknar
motstycke i den svenska berggrunden. Dessa gångar är i undervisningssynpunkt av stort värde. Även diabasgångarna är av stort geologiskt värde. En frågeställning av geologiskt intresse
är åldersrelationen mellan rombporfyrgångarna och diabasgångarna. Denna fråga kan sannolikt ytterligare belysas inom Tjärnöarkipelagen. Krossningsdeformationszonen på västsidan
av Tjärnöarkipelagen är en annan företeelse av ansenligt geologiskt intresse.

4

KVARTÄRA BILDNINGAR

4.1

Isavsmältningen och utvecklingen efter senaste istiden
Under kvartärtiden, som sträcker sig ca 1 miljon år tillbaka i tiden, har Skandinavien varit
täckt av inlandsis minst tre gånger. Det är erosionsspår och avlagringar från den sista istiden
och tiden för inlandsisens avsmältning, som präglar landskapet.
Under sista istiden låg landisen som ett massivt, mäktigt täcke ned över sydsverige, östra
Danmark och nordtyskland. Isen låg inte stilla utan gled långsamt åt sydväst. Vid isens rand
mot Västerhavet kalvade isen och det bildades isberg. När isen var som mäktigast bildade den
ett 2 000 - 2 500 meter tjockt täcke. Den hade en otrolig tyngd och utövade en enorm eroderande kraft, när den gled sakta fram över berggrunden. Dalarna i isrörelseriktningen slipades
och breddades. Rundhällar bildades genom att isen hyvlade hällarna jämna på stötsidan. På
sydvästsidan, läsidan av hällen, plockade isen med sig material, som brutits loss efter sprickor
och andra svaghetszoner. Under tiden för isens framåtglidande, verkar den i första hand nedbrytande och bortförande. Det är först i avsmältningsskedet, som det börjar avsättas material i
större utsträckning.
Klimatet blev varmare och isavsmältningen började. De västligaste delarna av Bohuslän blev
isfria för ca 13 000 år sedan. Landistäcket krympte och förtunnades. Inströmmen var visserligen fortfarande aktiv och utåtglidande, fastän isranden drog sig tillbaka. Den branta och djupa Kosterrännan utgjorde en isbräcka. Vattendjupet var där så stort att isen kunde flyta och
genom vågrörelserna bröts istäcket sönder och isberg bildades.
När istäcket hade tunnats ut blev isen mer beroende av topograf in än tidigare. Isströmmarna
följde de större dalgångarna och övergick mer och mer till att bli dalglaciärer. På höjderna
avstannade rörelsen och istäcket låg kvar som dödisrester.
Under tiden närmast efter isens bortsmältande har landhöjningen (isostatisk höjning) gått
mycket hastigt, ca 10 meter per århundrade. Landmassan höjde sig hastigt och havsstranden
vandrade från de inre högre partierna, mot de allt västligare lägre belägna delarna. Relativt
snart avtog landhöjningen högst väsentligt, vilket inte enbart berodde på landhöjningens
minskning, utan att havsytan steg (eustatisk stigning) i ökad takt med landisarnas avsmältning.
Bohuslän, som låg i landhöjningsområdets utkanter, där landhöjningen var mindre än där isen
hade varit mäktigare, var mycket utsatt för den eustatiska stigningen. Detta hade till följd att
havsytan under viss period steg snabbare än landhöjningen (transgression). Vattenytans eustatiska rörelser tycks ha varit mer oregelbundna än landhöjningen och därför har det under vissa
tider blivit ett fluktuerande av vattenytan.
Den mest markerade av dessa transgressioner inföll under en period av den postglaciala tiden,
vars klimat var något varmare än nutidens. Den transgressionen kallas tapestransgressionen
efter den värmekrävande musslan Tapes decussates och dess översta gräns för tapesgränsen
eller postglaciala gränsen (PG) . Transgressionens maximum inträffade ca 4500 f Kr. Postglaciala gränsen för Tjärnöarkipelagen ligger ca 42 m ö h jämfört med 25 m ö h för Göteborg.
Den högsta nivå, till vilken en gång i tiden havet har nått, kallas marina gränsen (MG). MG
för norra Bohuslän ligger på ca 170 m ö h mot 95 m.ö.h. för Göteborg.

Hela Tjärnöarkipelagen låg under tiden för landisens avsmältning under vatten och alla lösa
avlagringar är bildade under vatten (subakvatiskt). I vissa lägen förlorade isen sin transportförmåga och det medförda materialet avsattes i en fullständig blandning av större och mindre
partiklar som kallas morän. Efter hand som landet höjde sig ur havet, svallades genom vågornas försorg finmaterialet ur moränen. Det finaste materialet transporterades längst och avsattes i lugnområden i form av lera. Svallsand överlagrar leror avsatta då stranden låg på en betydligt högre nivå. Ju närmare man kommer den ursprungliga moränen desto grövre blir materialet. Svallgrus ligger ofta i ett smalt bälte nedanför moränavlagringen och av själva moränavlagringen återstår ofta endast sten och blockmaterial som rundats och kantstötts till klapper,
som sannolikt till större delen ligger i sitt ursprungliga läge. Under tapestransgressionen översvämmades området igen och stora delar svallades ytterligare en gång. Under denna tid bildades den postglaciala leran, som täcker den glaciala leran i grunda bukter och kilar.

4.2

Glaciala skulptur

4.2.1

Rundhällar
Det främsta tecknet på glacial skulptur är rundhällarna med dess markanta lä- och stötsidor.
De förekommer i mycket riklig utsträckning inom Tjärnöarkipelagen och främst på Saltö,
Tjärnö och Råssö där den starkt brutna terrängen har underlättat rundhällsbildandet. De vackraste rundhällarna förekommer i strandnära områden. På södra delen av Saltö finns exempel
på vackert utbildade rundhällar. Inom Råssös låglänta områden sticker det ofta upp små
bergknallar ur de lösa avlagringarna. Dessa små bergknallar har ofta markerade lä- och
stötsidor. Rundhällarna har bildats på följande sätt:
När is utsätts för tryck kan den smälta försåvitt den har en temperatur, som ligger i närheten
av en kritisk nivå. Det smältvatten, som då produceras, rör sig dels nedåt i berggrundens
sprickor, dels i den riktning, som istrycket verkar. Detta tryck beror av isens tyngd och rörelse ut mot kanten. Isen kan också tvingas glida uppför bergsryggar som utgör hinder. Just
i sådana lägen kan trycket stiga till den nivå, vid vilken isen smälter. Smältvattnet sipprar
då ner i sprickor, men också i ett tunt skikt fram över hällen. När hällen börjar slutta nedåt,
räknat i isrörelseriktningen, minskar trycket och vattnet återfryses till is. Sker detta i bergssprickor kan det frysande vattnet spränga loss block och sten i berggrunden (regelation) Detta
meterial kan så frysas in i och plockas med av den framåtglidande isen. Det bildar då en s.k.
bottenmorän, en morän i isens botten, som genom isrörelsen pressas mot en ny hällsluttning
med lutningen mot isens rörelseriktning. Det infrusna materialet ristar därvid räfflor i hällsidan, långa och raka om hällsidan är någorlunda plan, korta och krökta efter hällformen om
denna är starkt konvex. När blocken och stenarna sedan närmar sig den nedåtlutande hällsidan, kan frostsprängningen, som det återfrysande vattnet här ger upphov till, förstärkas genom
att klippstycken bryts loss, särskilt där det saknar stöd av framförliggande hällförband. Stora
konkava skärvor kan då bändas loss och bakom dessa ser man ofta halvmånformiga bristningar i hällen (musselbrott).
Där inlandsisens slipat berget och räfflat det, uppkommer en jämn slipsida kallad stötsida. Där
isen har bräckt loss och plockat med sig hällstycken, får man en brant och trasig plockningssida eller läsida (A Hillefors: Stora Amundön en landskapshistorisk exposé).

4.2.2

Isräfflor
Andra spår efter isens verksamhet är isräfflorna. Genom att mäta riktningen på räfflorna får
man en relativt god uppfattning om inlandsisens rörelseriktning.
Räffiorna är bildade av block belägna i moränen, som isen fört med sig i sin understa del.
Detta grova moränmaterial har ristat in räfflor i hällarna, som är av varierande storlek. Längden på räfflarna är i allmänhet 2-3 meter och längdriktningen ligger i isens rörelseriktning.
Räfflornas bredd varierar från 1 mm till 2 cm. Det är lättast att påträffa räfflor i strandnära
områden, där hällytorna inte är lavbevuxna i samma utsträckning, som på de inre delarna av
öarna. Berggrundens beskaffenhet inverkar också på räffelkoncentrationen. I områden med
mycket gnejsbrottstycken är det svårare att finna räffior på grund av att de är i större utsträckning bortvittrade i gnejsen än i graniten. En tredje bidragande orsak till räffeltätheten är topografin. På Öddöarna och Daftö-Valö är det sällsynt med isräfflor på grund av öarnas höga och
branta bergsidor. Koncentrationen av isräfflor ökar i den södra delen av Tjärnöarkipelagen
och flest räfflor har påträffats på Råssö, där topografin är som flackast.
Isräfflor påträffas i allmänhet på rundhällars stötsidor. Det förekommer två olika system av
isräfflor. Ett äldre system med isrörelseriktningen N58OV-N75OÖ och ett yngre isräffelsystem
med riktningen N30OV-N50OÖ. De äldsta räfflorna, vilka är de vanligaste förekommande, inristades troligen under tiden för randisens fortgående uttunning. Variationen på räfflornas riktning är betingad av att topograf in under isavsmältningen fick en allt större betydelse och gav
upphov till ett mer växlande förlopp hos isrörelserna. Merparten av isräfflorna i det äldsta
räffelsystemet ligger i intervallet N60OV-N65OÖ.
Korsande räfflor har påträffats på stötsidan av en häll på nordvästra Saltö. De äldsta räfflorna
har en riktning av N7OOÖ och de är talrikare, bredare och djupare inristade än de yngre övertvärande räfflorna, som har en riktning av N50OÖ. Dessa yngre räfflor härrör troligen från en
period med stark isälvsaktivitet i den sista istidens avsmältningsskede. Isranden stagnerade
eller ryckte åter framåt med möjligheter för nyorientering av isräfflor.
Längre in under ismassan har sannolikt inga räfflor bildats. När terrängen är kuperad, kan inte
ismassan glida fram över markytan som en enhetlig kropp, utan att bottenlagren fyller ut
ojämnheter i terrängen. Först ovanför terränghindren kunde isen röra sig obehindrat, vilket har
skett efter olika plan i isen. Hastigheten ökade högre upp i isen där motståndet var mindre. Isranden matades med tillströmmande, aktiv is, och det var här invid isranden, som erasion
möjliggjordes och räffling uppstod (N Björsjö 1949)
Räfflorna hör samtliga till randzonen, men är bildade under olika stadier i israndens tillvaro.
Räfflingen är ett uttryck för ismassans tryck och markytans motstånd. Med avtangande tryck
tilltar terrängens inflytande. De äldsta räfflorna tyder på avtagande istryck och tilltagande inflytande från terrängen. De yngsta räfflorna anger nya israndsförhållanden. Den vanligaste
räffelriktningen inom Tjärnöarkipelagen är alltså N60OV-N65OV, men lokalt förekommer
undantag från denna isrörelseriktning. På Lindholmen och på nordvästra delen av Tjärnö
förekommer isräfflor, som har en mer ostlig riktning N 70OV-N75OÖ. Denna isrörelseriktning
är troligen betingad av Bottnebukten och sundet mellan Tjärnö och Södra Öddö ost-västliga
läge. I den nordostligaste delen av Råssö förekommer isräffior, som har en nordligare riktning, vilka troligen kan sammanknytas till de yngre räfflorna av oscillationstyp.

4.2.3

Skärformiga brott och parabelriss
Förutom isräfflor förekommer andra urgröpningar på hällarna bildade av inlandsisen. Vanligaste förekommande av dessa glaciala spår är de skärformiga brotten, som är halvmåneformade urgröpningar. Isen har i sin framfart plockat med sig småbitar av berget och de hålrum
som uppstod efter brottstyckena kallas skärformiga brott. De är i allmänhet 1-2 cm djupa och
20-30 cm långa. De ligger ofta i serier med 3-4 skärformiga brott efter varandra. De är inte
lika vanliga som isräfflorna, men de påträffas allmänt inom Tjärnöarkipelagen. Vackert
utbildade skärformiga brott finns bland annat på centrala Kockholmen.

Även parabelriss förekommer inom Tjärnöarkipelagen fastän i liten utsträckning. De utgör
tunna sprickor, bildade genom friktionen mellan isen och hällytan. Parabelrissen är i allmänhet 1-2 dm långa och de kan nå ner till avsevärt djup. De kan därmed vittna om en äldre isrörelse även i de fall, då hällen genom en senare isframstöt avnötts så djupt, att alla räfflorna
har blivit utplånade. Parabelrissen ligger också ofta i serier.
Genom skärformiga brott och parabelriss kan man inte få lika exakta uppgifter om isrörelseriktningen, som man kan få genom att studera räffelriktningen.
Andra spår efter isens verksamhet är musselbrott, skärformigt tråg och fasettlinjer, men de har
inte påträffats i området.

4.2.4

Jättegrytor
Jättegrytor är andra glacialmorfologiska fenomen, som förekommer rikligt inom Tjärnöarkipelagen. Jättegrytorna utgör cirkulära hålrum av varierande storlek. Beteckningen karakteriserar ej deras storlek, även små grytor kallas jättegrytor.

Det finns flera teorier om hur de skulle ha bildats och den äldsta teorin är den s.k. jökelbrunnsteorin. Den framfördes redan i mitten av 1800-talet. Det skulle ha funnits ett vertikalt
hål i isen, som löpte från ytan till underlaget. Genom denna krater störtade vatten, som med
stor kraft nådde hällen under isen och där utformades en jättegryta. Isen bröts ständigt sönder
över vassa, kraftiga branter och det fanns alltid öppna sprickor i isen. På så sätt förklarade
man att isen inte behövde ligga stilla under den tid en jättegryta bildades (Charpenter 1841).
En modernare teori är kavitationsteorin, som innebär följande: Vatten strömmar mellan isen
och berggrunden. Trycket i vattnet minskar när hastigheten ökar, om hastigheten blir större än
12 meter per sekund, kan gasbildning komma till stånd. Gasen uppträder som svärmar av små
bubblor. Vid ökning av trycket, som inträffar om hastigheten avtar, kollapsar bubblorna
snabbt och våldsamt. Sker detta mot en angränsande vägg är effekten likartad med ett ytterst
kraftigt hammarslag och på så sätt skulle jättegrytorna ha uppkommit (Hjulström 1935).
Den tredje teorin, som numera är den allmänt vedertagna, är att jättegrytor bildades av horisontellt strömmande vatten mellan isen och underlaget. I lä av bergssidor, som vände sig från
isens rörelseriktning uppstod ibland hålrum mellan bergväggarna och isens undersida. Här
kunde då skummande smältvattenvirvlar bildas. Eftersom lösgjorda stenar och block bör ha
varit tillgängliga, sattes dessa i sådana lälägen i våldsam rörelse, och jättegrytor borrades
snabbt in i hällen. I och med att vattnet var utsatt för mycket högt tryck, kunde även ganska
stora jättegrytor ha utsvarvats på kort tid (Rosberg 1925, Ängeby 1950, Hillefors 1969).
Alla jättegrytor inom Tjärnöarkipelagen har påträffats på bergsidor, som är flackt sluttande
åt sydväst eller syd. Jättegrytornas läge stämmer väl överens med teorin om det horisontellt
strömmande vattnet. Jättegrytorna förekommer ofta i svärmar och då vanligtvis efter sprickor
i sluttningarna och där ligger de som urholkade trappsteg. Det är vanligt att jättegrytorna är
något elliptiskt utformade. Stora jättegrytor vidgas på djupet, där de ha något större diameter
än i ytan.
Totalt har det påträffats 67 väl utbildade jättegrytor inom inventeringsområdet och ett otal
antydningar till jättegrytor. De största jättegrytorna är fyllda med block och sten och djupet på
dessa är därmed okänt. Det finns jättegrytor i alla storlekar. De största har en diameter på ca 4
meter och en minsta diameter på 0,2 meter.
Den bredaste jättegrytan finns på sydsidan av Saltö och den har en diameter på 4 meter och
den är som alla breda jättegrytor sedimentfylld. Den ligger i en jättegrytssvärm med totalt
18 jättegrytor i olika storlekar. Saltö är den ö inom Tjärnöarkipelagen med flest jättegrytor,
totalt har där påträffats 33 stycken. De flesta är belägna på sydsidan av ön i strandnära områden. Den djupaste jättegrytan är också belägen på Saltö. Den ligger tillsammans med två
andra jättegrytor på centrala Saltö. Den har en diameter på ca 1 meter och ett djup på åtminstone 3 meter, bottnen av grytan är täckt av stenar. De minsta riktigt utbildade jättegrytorna inom området har en diameter på 0,2 meter och de är 0,3 meter djupa.
På Kråkholmen på sydöstra Tjärnö finns ett vackert jättegrytsfält med 16 jättegrytor på sydvästsidan av berget. De flesta är sedimentfyllda. En unik jättegrytsbildning noteras i detta
område. En stor jättegryta med en diameter på 1,5 meter är åtskild av en tunn vägg till en
mindre gryta med en diameter på 0,4 meter. I den mindre jättegrytans botten har det utsvarvats ett hål genom mellanväggen och den mindre jättegrytan mynnar ut i den stora
jättegrytans sidovägg. Detta tyder på att den mindre jättegrytan är bildad efter det att större
hade bildats.

Halva jättegrytor förekommer också fast i mindre utsträckning. De ligger i allmänhet i sprickzoner. Ett exempel på en sådan halv jättegryta finns på södra Kockholmen. Den är ca 3 meter
djup och en diameter på ca 1,5 meter.

4.3

Moränavlagringar

4.3.1

Det tunna moräntäcket
Det förekommer två olika typer av morän inom Tjärnöarkipelagen, dels det tunna moräntäcket och dels mäktigare moränavlagringar bildade i syd- och syd-västlägen av berg. Landisen
hyvlade av landskapet genom sin rörelse mot sydväst på grund av sin väldiga tyngd. Eventuella äldre lösa avlagringar fördes med isen och även den fasta berggrunden blev angripen
och stora brottstycken blev bortslitna. Det material som samlades i isens inre bestod av de
mest skilda kornstorlekar. Det fanns såväl stora block som mycket fina lerpartiklar. När isen
i avsmältningsskedet förlorade sin transporterande förmåga avsattes denna kantstötta,
osorterade blandning i form av morän.
I likhet med övriga Bohuslän förekommer det tunna moräntäcket sparsamt i området. Moräntäcket är svallat och kornstorlekar mindre än sand är relativt ovanliga i ytskiktet. Detta finmaterial har blivit bortfört av vågorna och avsattes i låglänta områden. Det tunna moräntäcket är
övervägande grusigt-sandigt och överytan är i allmänhet blockfattig. I moränfyllda sänkor på
högre nivåer ökar emellertid blockhalten. En stor del av dessa block är sannolikt nedspolade
från de omgivande bergen. Bortsett från de eventuella moränförekomster som döljer sig under
yngre, översvallat finmaterial, uppträder moränen som utfyllnad i smala dalar, skrevor, sänkor
och som ett osammanhängande moräntäcke på bergsplatåer. Sällan förekommer den i större
sammanhängande fält eller som mäktiga täcken och bäddar, vilka helt döljer berggrunden.
I skyddade lägen, i sänkor och klåvor är moränen övervägande moig-sandig, för att i mer
exponerade lägen övergå till grusig-sandig. Det är svårt att skilja denna morän från svallgrus,
som till största delen består av nedspolat grusmaterial.
Det tunna moräntäcket utgörs av en lös, lucker ytmorän, som har bildats genom att glidrörelserna har avstannat på höjderna och bildat dödisgördlar som sedan avsmälts på platsen.
Störst sammanhängande fält av morän förekommer på Råssö. På halvön öster om Storebukt
finns i en sänka ett större sammanhängande parti av en grusig-sandig morän. På sydostsidan,
närmast havet övergår moränen till en finkornig sand, i vilken det uppträder dyner.
Norr om Storebukt finns en rikblockig, grusig-sandig morän, som ligger fläckvis på bergen
och i större mängder nedanför bergssluttningarna och främst på sydsidan av bergen. De högst
belägna moränpartierna har varit hårt exponerade för vågerosion och moränen har följaktligen
blivit ordentligt svallad. Kvar ligger resterna av moränen i form av större och mindre
klapperfält.
Ett tredje större sammanhängande, tunt moräntäcke på Råssö är beläget väster om Vetteberget. På toppen av berget finns moränen ansamlad i sänkor och mindre sprickdalar. De mest
utsatta delarna består uteslutande av klapper och på västsidan av Vetteberget har det funnits
stora mängder klapper, innan området blev bebyggt. Block- och stenhalten minskar ju längre
västerut man kommer. I den nord-västra delen sker en kontinuerlig övergång från en storbloc-

kig morän till svallgrus. Längre söderut är moränen förvånansvärt finkornig med mycket mo,
mjäla och ler. Den finkorniga moränen övergår åt väster till svallsand och ca 0,5 meter under
denna sand har det på flera platser påträffats lera. Denna lera överlagrar sannolikt moränen.
Grundvattenläckage förekommer närmast stranden mittemot Kågekölholmen. Grundvattnet
har inte kunnat infiltreras genom lerhorisonten, utan det följer denna horisont från högre belägna områden ner till de lägre områdena i väster. Alla sammanhängande moräntäcken på
Råssö är troligen av ringa mäktighet. Antingen ligger moränen i svackor i berget eller också
som ett tunt moräntäcke på flackt stupande bergssluttningar.
På Tjärnö förekommer ingen morän på höjderna, utan de är totalt renspolade. Det enda större
sammanhängande moräntäcket finns i en ost-västlig sänka på bergsmassivet norr om Tjärnöbo. Den är fylld av en grusig-sandig morän. Blockhalten ökar även här på högre nivåer. I östra
delen av sänkan förekommer ett mindre klapperfält.
På Saltö finns det däremot avsevärda mängder med morän. Moränen är i allmänhet grusigare
på Saltö än på andra öar inom Tjärnöarkipelagen, beroende av att moränen har varit hårt utsatt
för vågornas erosion. På västsidan och på de höjdområden, som har varit mest utsatta för vågerosion, återstår endast klapperfält av den ursprungliga moränen. Alla mindre och de flesta
större sprickdalarna är moränfyllda. I de största sänkorna och sprickdalarna överlagrar svallgrus eller svallsand moränen i de lägsta partierna.
På Öddöarna är endast de minsta sprickdalarna, på 20-30 meters bredd moränfyllda. De större
dalgångarna är i stället fyllda med svallsand. På centrala delarna av Daftö-Valö och på Starholmen finns i några sänkor relativt stora moränförekomster. Många mindre bergknallar
sticker upp ur moränen, vilket tyder på att mäktigheten är obetydlig.

4.3.2

Moränavlagringar bildade i lälägen av berg
Den vanligaste typen av moränavlagringar inom Tjärnöarkipelagen är bildade på sydvästeller västsidan av bergknallar. Moränen ligger på läsidan eller distalsidan (den sida som är
vänd från isen) i förhållande till isrörelseriktningen. Deras form påminner om radialmoräner
(moränavlagringar bildade i sprickor i isen) eller drumliner (spolformade moränavlagringar
av bottenmorän), men de har inte deras storlek och utsträckta form. De liknar ibland också
nedsköljda och omlagrade morän- och svallgrusbildningar utefter bergsidorna. Ofta kan moränbildningarna i läsides läge vara sekundärt omlagrade. I sin kärna är de dock i allmänhet
primära, glaciala bildningar och omlagringen är en mer eller mindre ytlig omvandling av
tidigare på platsen befintligt material. I isens randzon bildades isfria fickor och tomrum
mellan bergens läsidor och isen. I dessa avlastades moränmaterialet och moränavlagringarna
i lälägen uppstod.
De flesta och största moränavlagringarna i lälägen av berg finns på Tjärnö. En bidragande orsak till detta är att terrängen är mer sönderbruten och genomkorsad av sprickdalar på Tjärnö
än på andra öar inom Tjärnöarkipelagen, vilket har underlättat avlastningen av moränmaterial
i lälägen. Bergväggarna mot vilka moränavlagringarna ligger är i allmänhet mycket branta.

Efter hela västsidan av Tjärnö, närmast havet ligger en mer eller mindre sammanhängande
rand av moränavlagringar bildade i lälägen av berg. Den mäktigaste moränavlagringen i denna linje är uppskattningsvis 20 meter mäktig. På denna avlagring är bl.a. Tjärnös marinbiolo-

giska station belägen. I kontakten mot berget finns ett avlångt klapperfält, som närmare havet
övergår till en hårt svallad morän och närmast havet finns delar av moränens utsvallade material i form av svallgrus. Svallgrusskiktet är uppskattningsvis 6-7 meter mäktigt och innehåller
förutom grus stora mängder sand. Området har varit hårt utsatt för vågornas erosion, vilket
har medfört, att avlagringens högre belägna avsnitt ursköljts på finpartiklar. Grus och sand har
korttransporterats och ligger närmast moränen. De finare partiklarna har transporterats längre
ut i bukten mellan Saltö och Tjärnö.
Längre norrut övergår svallgruset till svallad morän, som ligger på berget i två grunda sänkor.
Norr om detta berg finns en moränackumulation bildad i läläge av ett berg. Den är hårt svallad och består till stora delar av grus. Den är ca 10-15 meter mäktig. Södra delen av moränen
är bitvis nederoderad av en bäck, som grävt sig ner till 2-3 meters djup. Åt öster överlagras
moränen av nedsvallad sand och i dalgången öster om moränavlagringen sticker en ny mindre
moränavlagring bildad på säsidan om ett mindre berg upp genom den omgivande svallsanden.
Den är ca 100 meter lång och ca 50 meter bred och toppen av moränformationen ligger 2-3
meter ovanför omgivande sediment. På västsidan av berget, som vetter mot Svinnäs finns
rester av en moränavlagring i form av klapper och kantavrundade block. Något längre österut,
väster om ålderdomshemmet, finns en minst 10 meter mäktig moränavlagring på sydvästsidan
av ett berg, som i sin västligaste del sträcker sig ut i den grunda viken. 200 meter söder om
ålderdomshemmet finns också en moränackumulation på sydvästsidan av ett berg. Den är något mindre än föregående moränavlagring. Inom de centrala delarna av Tjärnö förekommer i
ytan bara obetydligare moränackumulationer i lälägen av berg, troligen beroende på att de till
största delen är täckta av svallsand, som är ursvallad från de västligare moränavlagringarna.
Nordöstra delen av Tjärnö är rikt på mäktiga moränavlagringar bildade i läsides läge, likaså
Gullnäsholmen, där det finns två avlagringar på västsidan av berget. Den norra moränbildningen är den mäktigaste. Den är ca 15 meter mäktig. Sammansättningsmässigt påminner den
mycket om en vanlig, osvallad morän. Alla kornstorlekar finns representerade, från lerpartiklar till block. Den översta metern består av grövre material, övervägande grus och sten. Under
denna horisont är sand och mo de dominerande fraktionerna och det förefaller, som det är endast den övre horisonten, som har varit utsatt för svallning. I denna morän finns en mindre
grustäkt. Den södra moränen på Gullnäsholmen har ett mer sydvästligt läge. Berget kommer
fram i dagen i den nedre delen av moränen, vilket tyder på att den inte är speciellt mäktig.
Norr om Nycklebykilens innersta del finns också en relativt mäktig moränavlagring, som
sträcker sig 300 meter efter sydsidan av ett bergsmassiv. Moränen ligger ca 20 meter uppför
bergssluttningen, men den är troligtvis betydligt mindre mäktig på grund av att berget sluttar
relativt flackt under moränen. I dess översta del består överytan av block och mindre klapperfält. Kornstorleken minskar successivt, för att i dess lägsta delar bestå av en grå, hårt packad
moig-sandig morän. Sten och block förekommer ytterligt sparsamt i denna morän, som
förmodligen är en bottenmorän.
På västsidan av ett berg, söder om Nycklebykilen, finns en mäktig moränackumulation, som
är likartad den på Gullnäsholmen. Mäktigheten är 15-20 meter och i moränavlagringen har det
bedrivits viss täktverksamhet, vilket har möjliggjort studier av dess inre uppbyggnad. Den
översta halvmetern består av en svallkappa av sandigt-grusigt, delvis horisontellt skiktat
material med sten och blockinlagringar. Under denna svallkappa finns en mycket finkornig
morän med ett visst inslag av block och sten. Längre åt väster, på andra sidan vägen, överlagras moränen av en ren sorterad svallsand av ansenlig mäktighet. Denna moränavlagring är
som alla andra moränavlagringar på Tjärnö skarpt avgränsad från intilliggande jordarter.

På Saltö och Lindholmen har det sannolikt också funnits moränavlagringar i lälägen av berg,
men det som återstår av den ursprungliga moränen, är mot havet flackt sluttande klapperfält.
På västsidan av Daftös sydostligaste udde finns en stor moränavlagring i läsides läge. Den är
ca 200 meter lång och 60-100 meter bred och 10-20 meter mäktig. Dess överyta påminner om
ett normalblockigt moränlandskap. På Daftö-Valös sydvästligaste udde, Branta knallen, ligger
en moränackumulation efter sydvästsidan av berget. Den sträcker sig ca 30 meter upp efter
berget. En stor bergknalle kommer fram i dagen i dess lägsta delar. Moränens överyta är
storblockig och rikblockig.
På Råssö förekommer moränbildningar i lälägen sparsamt, delvis beroende på terrängens beskaffenhet och delvis beroende på öns exposition. Många moränavlagringar i lälägen har därigenom troligen blivit omlagrade, utslätade och översvallade. De enda välutbildade moränackumulationerna i lälägen av berg finns i de mest skyddade områdena på ost-sidan av ön. På
västsidan av Valö finns två av dessa moräner. Den nordligaste, som är den minsta, sträcker sig
upp till toppen av berget. Denna morän har sannolikt en relativt stor bergskärna och mäktigheten är ca 5-10 meter. Den sydligare moränen är mäktigare, minst 10 meter mäktig. Den ligger i stort sett efter hela bergets västsida. Moränens avgränsning i söder mot svallsanden är
distint markerad. På udden väster om Styrsholmen finns en moränackumulation, som täcker
större delen av bergets västsida. Längst västerut kommer bergknallar fram ur moränen, vilket
tyder på att den inte är speciellt mäktig, uppskattningsvis 5-10 meter.
På östra Vanarna finns en vacker, konvext formad, drygt 100 meter lång och 3-4 meter hög
moränavlagring i lä av ett mindre berg. Väster om Norra Öddö ligger en liten ö, som heter
Ravlet. Den är 200 meter lång och 50 meter bred. Öns längdutsträckning är parallell med isrörelseriktningen. Hela ön är uppbyggd som en moränackumulation, bildad i lä av en liten
bergknalle i öns östra del. Moränmaterialet ligger 1-2 meter över havsytan.
En enda fristående moränrygg har påträffats inom Tjärnöarkipelagen. Den ligger sydväst om
Lugnet på sydvästra delen av Tjärnö. Ryggen är parallell med isrörelseriktningen N60OÖ och
längre västerut böjer ryggen svajt av åt norr, innan den övergår i moränavlagring bildad i läläge av ett berg. Den fristående östra delen är ca 50 meter lång och den är 20 meter bred i den
smalaste delen och den breddas efter hand västerut. Moränryggen sticker upp 3-4 meter över
omgivande svallsand. Överytan är storblockig och rikblockig och blocken är kantavrundade.
Moränryggar parallella med isrörelseriktningen är sällsynta i Bohuslän och denna moränrygg
måste därför tillmätas geologiskt värde.

4.3.3

Sammanfattning av moränavlagringarna
Det tunna moräntäcket är mest utbredd på Råssö. I de mer skyddade östra delarna av Råssö
finns mäktiga moränackumulationer i läsideslägen. På Tjärnö är dessa moränavlagringar
mycket riktligt förekommande och i allmänhet större än på Råssö. På västsidan av Tjärnö
finns ett i stort sett sammanhängande stråk av moränavlagringar bildade i lälägen av berg.
På Saltös höjdområden är alla klåvor och sänkor fyllda med hårt svallad morän. Genom att
västra Saltö har varit starkt exponerat för vågornas eroderande kraft, återstår numera endast
mäktiga klapperfält av vad en gång i tiden kan ha varit en betydande avlagring. På Norra
Öddö finns ringa mängd morän på grund av öns höga och till stor del sammanhängande
bergsmassiv. Efter i stort sett hela den västligaste stranden på Norra Öddö finns rester av
morän i form av ett ca 50 meter brett bälte av kantavrundade block och mindre klapperfält. På

Södra Öddö, Daftön och Daftö-Valö är moränen avlagrad i sänkor och mindre sprickdalar,
men även som större avlagringar i lälägen av berg.

4.4

Israndlinjer inom Tjärnöarkipelagen
Någon egentlig israndlinje med rand- och ändmoräner förekommer inte inom Tjärnöarkipelagen. Isen har sannolikt inte stått still så lång tid att det hunnit bildas rand- eller ändmoräner.
Den har i stället dragit sig tillbaka ryckvis över ett större område och avlastats morän i lälägen
av berg i en s.k. israndzon. De enskilda moränackumulationerna som bildar tre mer eller mindre sammanhängande moränstråk vinkelrät isrörelseriktningen kan sålunda utgöra en sådan
israndzon.
Det västligaste moränstråket är det tydligaste. Några moränavlagringar med egenform förekommer inte efter detta stråk, utan vad som kvarstår av den ursprungliga moränen är anhopningar av block och klapperfält. Detta stråk sträcker sig i norr från västra Saltö, där det finns
rester efter betydande moränavlagringar i form av mäktiga klapperfält, som täcker betydande
arealer. På Råssö fortsätter stråket efter västsidan av ön i form av mindre mäktiga moränavlagringar, som till stor del är utsvallade och saknar egenformer. Moränens mäktighet tilltar
något på södra delen av Råssö. Detta moränstråk är förmodligen likåldrigt med de betydligt
mäktigare Galtö- och Kragenäsavlagringarna. Nästa israndläge öster ut uppträder tydligast på
västsidan av Tjärnö i form av ett stråk av moränavlagringar bildade på läsidan av berg. Linjens fortsatta sträckning norrut är tänkbar efter västsidan av Norra Öddö i form av ett ca 50
meter brett bälte av block och klapper, som sträcker sig efter större delen av stranden. Söder
om Tjärnö påträffas detta stråk på västsidan av Vanarna i form av mäktiga klapperfält. På
Råssö finns inga tydliga moränbildningar, som kan verifiera detta stråk, men en tänkbar linje
är: Berget väster an Råssöhamn - Kvarnberget - Karholmen, utefter denna linje finns det relativt stora moränförekomster.
Både ostsidan av Tjärnö och Råssö är rika på stora moränavlagringar bildade i lälägen av
berg. Det är svårt att placera in dessa avlagringar i något enhetligt moränstråk, utan en mer
kontinuerlig avsmältning i form av ett bredare moränstråk är mer berättigat här. Detta bredare
moränstråk sträcker sig i norr från Gullnäsholmen och området öster om Nycklebykilen och
söderut fortsätter det på Styrsholmen och på halvön väster om Styrsholmen och på Valö, som
är den sydligaste länken i detta moränstråk.
Tjärnöarkipelagen är ett nyckelområde för den komplicerade isavsmältningen i norra Bohuslän. Det råder delade meningar om hur isranden har legat i nordvästra Bohuslän. Den vedertagna uppfattningen är att iskanten har legat i stort sett parallell med kusten i hela Bohuslän.
Vid senare undersökningar har det framkommit uppgifter, om att isranden troligen har haft ett
nordligare läge på Koster och i områden norr om Strömstad. Man har bl.a. hittat nordliga
isräfflor inom Kosterarkipelagen och en moränavlagring i ost-västlig riktning i Säcken väster
om Hogdalsnäset, vilket tyder på ett nordligare israndläge. För att rätt kunna förstå sammanhanget i denna komplicerade isavsmältning är varje moränavlagring inom Tjärnöarkipelagen
av stort värde.

4.5

Klapper
Karakteristiskt för Tjärnöarkipelagens västligaste delar är förekomsten av klapper. Klapper utgörs av block och sten, som frisköljts ur jordlager samt avrundats och anhopats. Det är svårt
att avgöra om klapperns ursprungsmaterial har varit isälvsmaterial eller morän. De flesta klapperfält har antagligen moränen som sitt modermaterial. En annan svårlöst fråga beträffande
klapper är, hur mycket av klappermaterialet som ligger i sitt ursprungliga läge. Stora delar av
klappern ligger förmodligen i sitt ursprungliga läge och resten av klappern är korttransporterad från moränavlagringar belägna på högre nivåer. Klapperstensfälten är bildade i bränningszonen i de områden, som har varit hårt utsatta för vågornas eroderande kraft. Dessa områden
är främst belägna på västsidan av öarna och på vissa utsatta partier av höjdområdena.
Klappern är helt och hållet den jordart, som dominerar västsidan av Saltö. Bukten söder om
Inre Vattenholmen och Ängklovbukten är till stor del täckta av klapperstensfält. Denna klapper är inte speciellt mäktig. Berghällar kommer bitvis fram i dagen på sydsidan av Ängklovbukten. Klapperstensfälten i Kobukten och på Saltös sydvästra del är betydligt mäktigare.
Klappern i Kobukten är exceptionellt blockig. Alla klapperstensfält vittnar om forna strandlinjer i form av mer eller mindre väl utbildade terrasser. De tydligaste terrasserna finns på
krönet av klapperstensfältet på öns syd-västra del. Där finns fyra tydliga terrasser på olika
nivåer. Nivåskillnaden varierar mellan 0,5 och 1,5 meter.
Alla klåvor och sänkor inom höjdområdet på västra Saltö är fyllda av svallad morän, blockanhopningar och klapperstensfält. All denna morän och klapper tyder på en ursprungligen,
betydande moränavlagring.
På Öddöarna förekommer klapper tämligen sparsamt. Det är i stort sett bara efter västra stranden av Norra Öddö, som det uppträder klapperstensfält. Där ligger omväxlande klapperstensfält med anhopningar av stora kantavrundade block i ett ca 50 meter brett bälte efter stranden.
Yttre Burholmen sydväst om Norra Öddö är till stor del präglad av klapper. Högsta punkten
av ön täcks av ett större klapperstensfält. Flera klåvor som sträcker sig från toppen av ön ner
till havet är fyllda med klapper och stora delar av den västra stranden är täckt av ett klapperstensfält.
På Tjärnö förekommer endast ett klapperstensfält av större storlek. Klapperstensfältet ligger
på toppen av moränavlagringen, på vilken den marin-biologiska stationen är belägen. Klappern ligger i 20-30 meter bred bård utefter bergskanten. Längden på klapperstensfältet är ca
300 meter och den är betydligt finkornigare än klappern på Saltö. Stenfraktionen är den dominerande fraktionen.
På Råssö finns ett flertal större och mindre klapperstensfält. De största och vackraste klapperstensfälten är belägna på Råssös sydvästligaste udde Kockholmen. Stora delar av södra
Kockholmen täcks av storslagna klapperstensfält, som har sin utbredning från stranden till
toppen av ön.
På västra delen av Råssö finns flera klapperstensfält i moränmarkerna. Det största klapperstensfältet i området väster om Vetteberget är till strösta delen förstört genom omfattande
fritidshusbebyggelse. På de högsta partierna av Vetteberget finns flera mindre klapperstensfält, vilka till största delen består av mindre stenar. På toppen av berget söder om Blockeberget ligger ett vackert, tämligen stort fält av klapper. Flera av dessa klapperstensfält som
ligger på topparna av berg, har använts till bronsåldersrösen. Även på bergknallar som helt

saknar klappermaterial, har det anlagts stora rösen av klappersten, som burits avsevärda
sträckor. Exempel på sådana rösen finns på topparna av södra Gullnäsholmen och
Styrsholmen.
Det förekommer även större blockanhopningar inom Tjärnöarkipelagen, där blockmaterialet
inte är så kantavrundat, att det kan benämnas klapper. Dessa blockanhopningar täcker ibland
stora arealer, speciellt på Norra Öddös västra strand.

4.6

Svallgrus
Svallgrus påträffas främst på västsidan av Råssö och Tjärnö. Svallgrus är en sammanfattande
beteckning för grövre svallsediment med mycket växlande sammansättning. I dessa ingår, förutom grus, oftast sand och sten, samt ibland även block och grovmo. Högst upp efter en bergsluttning ligger den svallade moränen i de högsta och mest utsatta partierna som klapperfält.
På något lägre nivåer sker oftast en kontinuerlig övergång från den svallade moränen till
svallgrus, vilket medför att det är svårt att skilja dessa jordarter från varandra. Svallgruset är
korttransporterat och har sitt ursprung från den svallade moränen.
När landet höjde sig upp ur havet blev jordlagrens ytskikt, genom bränningarnas erosion och
genom expositionen mot havet, ursvallade på sitt finmaterial. Det finkornigaste materialet
fördes längst bort och sedimenterade på djupare vatten. Svallgruset korttransporterades på
grund av sin tyngd och blev liggande som ett smalt bälte strax nedanför den ursprungliga
moränen. På lägre nivåer övergår svallgruset kontinuerligt till svallsand.
I sprickdalar och stora sänkor förekommer större mängder svallgrus. Detta material har blivit
nedsköljt från omkringliggande höjdområden. De största partierna med svallgrus finns på
nordöstra delen av Råssö. Svallgruset ligger till största delen i en stor sänka. Den dominerande kornstorleken är grus, som har blivit nedsvallad från högre nivåers morän.
Den stora moränavlagringen på västsidan av Tjärnö, på vilken den marinbiologiska stationen
är belägen, består i sin västligaste del av svallgrus, som är 6-7 meter mäktigt. Förutom grus
ingår stora mängder sand. Det högre belägna bergspartiet som ligger öster om avlagringen har
sannolikt till viss del varit täckt av morän. Dessa delar är numera helt renspolade på moränmaterial, vilket säkert har bidragit till svallgrusets mäktighet, men svallgruset har troligen till
största delen sitt ursprung från moränavlagringen. I detta svallgrusmaterial har det bedrivits
omfattande täktverksamhet, vilken numera liksom annorstädes inom Tjärnöarkipelagen har
upphört.
På Saltö finns också relativt stora svallgrusförekomster, främst i smala, rätt högt belägna dalgångar och även i en större sänka på nordvästra Saltö. Dessa delar är utfyllda med ett väl rundat, övervägande grusigt material. På öddöarna, Daftö och Daftö-Valö finns endast ringa
svallgrusförekomster.

4.7

Svallsand
Svallsanden är den jordart, som täcker störst arealer inom Tjärnöarkipelagen. Den dominerande fraktionen är givetvis sand. Liksom svallgrus är svallsanden en svallningsprodukt från högre belägna moränavlagringar. Svallsanden är mer lättransporterad än svallgruset och har följ-

aktligen transporterats längre sträckor än detta. Svallsanden ligger i dalbottnarna och i de
nedre delarna av dalsluttningarna. Även högre belägna platåer är till stor del täckta av svallsand. Svallsanden har sköljts ur moränen och till största delen transporterats i vattnets allmänna rörelseriktning åt öster. Svallsanden överlagrar oftast lera, som i sin tur överlagrar
morän. I de flackare delarna av bergssluttningar ligger svallsanden direkt på moränen.
Svallsandens mäktighet är mycket varierande. På de centrala, flacka delarna av Råssö påträffades på ett flertal platser lera 0,5-1 meter under svallsanden. Lika tunt täcke av svallsand
har påträffats på flera platser i dalgångarna väster om Korsnäs på nordvästra delen av Tjärnö.
Däremot är dalarna väster om Nycklebykilen fyllda av en ren svallsand av ansenlig mäktighet.
Den är upp till 10 meter mäktig, när den är som mäktigast. Sanden har transporterats från områden belägna längre västerut och från de angränsande höjdområdena. I dessa dalgångar förekommer det erosionsspår av bäckar, som har grävt sig ner ca 4 meter i sanden.
De största svallsandsområdena finns på Råssö, främst på de centrala och de nordvästliga delarna. Svallsandens mäktighet i dessa områden är tämligen ringa. I strandnära områden på södra Råssö finns anhopningar av flygsandskaraktär i form av dyner. Sanden är finkornigare i
dessa områden och ligger på gränsen mot grovmo (0,2 mm)
På östra delen av Saltö finns ett stort område bestående av svallsand, som är ursvallat från den
en gång i tiden mäktiga moränavlagringen på västsidan av Saltö. Svallsanden överlagrar i de
högre partierna morän och i de lägre lera. På öddöarna, Daftön och Daftö-Valö förekommer
kvartära avlagringar sparsamt, men även här är svallsanden den dominerande jordarten, främst
i de lägst belägna sprickdalarna. På högre nivåer sker en successiv övergång till svallgrus och
svallad morän.
Ofta är svallsanden inom Tjärnöarkipelagen något skalförande, men inte i den utsträckningen
att den kan kallas skaljordsavlagring. Skalen upptar i allmänhet några procent av den totala
volymen.

4.8

Lera, gyttjelera och lergyttja
Allteftersom bergstränderna höjde sig spolades de rena från sitt glaciala lertäcke och uppe
kring vattenlinjen sköljde vågorna den morän istäcket lämnat kvar, sorterade upp den efter
partikelstorlek: lerslammet sjönk sakta till botten längre ut på djupare vatten, som nu bildar
dalar och slättområden, medan sanden och gruset lade sig nära under vattenlinjen, i ett strandbälte, som vandrade utåt allteftersom landhöjningen fortskred. Denna lera är postglacial och
är alltså bildad efter den senaste istiden. Den postglaciala leran överlagrar sannolikt en glacial
lera, som har förts ut på havsbottnen med hjälp av smältvattenströmmar i isen.

Den postglaciala leran avsattes under oregelbundna förhållanden. Strömmar och vindar växlade snabbt och även de äldre bildningarna, som är lerans utgångsmaterial växlade från plats
till plats. Dessa oregelbundna förhållanden präglar lerans sammansättning. Den utgör ofta en
blandning av mo, mjäla och ler. Grövre fraktioner förekommer främst i övergången mot den
överlagrande svallsanden. I de lägst belägna partierna är den postglaciala leran i allmänhet
styv, vilket innebär att den innehåller minst 40 % av lerfraktionen. Färgen på den postglaciala
leran är grå till grågrön.

Det är främst i de flacka områdena kring Långökilen, Backeleran och Älgöleran på de östra
delarna av Råssö, som leran kommer fram i dagen. Även i de låglänta områdena på sydöstra
delen av Tjärnö och på Daftön finns en hel del postglacial lera. På flera platser har den postglaciala leran påträffats under svallsanden, bl.a. på centrala Råssö och på ett flertal platser på
den nordvästra delen av Tjärnö och även i den nordost-sydvästliga dalgången öster om Tofterna på Norra Öddö. Den postglaciala leran är liksom svallsanden ofta uppblandad med skal
av mollusker, som levde under den postglaciala värme tiden.
I grunda vikar, som nyligen har upphöjts ur havet har leran blivit uppblandad med rester av
organiskt material, främst finfördelade växtrester (gyttja). Om gyttjehalten i en lera överstiger
2 % kallas leran för gyttjelera. Då halten blir större än 6 % övergår jordarten i lergyttja och är
det över 40 % gyttjehalt talar man om gyttja.
Det finns tre större områden inom Tjärnöarkipelagen, som upptas av jordar med organiskt inslag. Det största området utgörs av en grund dal på södra Tjärnö norr om Fridhem, som till
stora delar täcks av grön lergyttja. Denna dal har tidigare varit en tjärn, som har sänkts i flera
omgångar. Den sista definitiva sänkningen utfördes så sent som på 1920-talet, då en djup kanal sprängdes genom den bergklack som utgjorde tjärnens fördämning mot havet. Väster om
Backeleran på östra Råssö finns ett större parti bestående av gyttjelera. Färgen på gyttjeleran
är grön till grönbrun. På sydöstra delen av Södra Öddö ligger en dalgång, som sträcker sig
från stora vägen i norr ned till havet i söder. Den är till stora delar utfylld med lergyttja.

4.9

Skaljordsbankar

4.9.1

Skaljordsbankarnas uppkomstsätt
Större och mindre skaljordsbankar förekommer i riklig mängd inom Tjärnöarkipelagen. De
flesta skaljordsbankarna är sekundära bildningar och har uppkommit genom en mekanisk
anhopning av skal, som skett då skalförande lera, som avsatts på havsbottnen, genom landhöjningen lyfts upp till nivåer, som blivit påverkade av bränningarnas erosion, som når ganska stort djup. Lera har sköljts bort och bottenfällts i lugnare vatten. Sand, grus och skal har
på samma sätt successivt flyttats längre ner under tiden landet höjts, tills det blev liggande på
sådana ställen i terrängen där vidare nedtransport inte längre varit möjlig. Under nedtransporten har skalen genomgått nötning och krossning. Vissa skaljordsbankar inom inventeringsområdet är sannolikt till stor del primärt avsatta. Dessa är till största delen uppbyggda av hela
ostronskal, vilket tyder på ingen eller ringa transportsträcka.
Förutom skal av musslor och snäckor innehåller skaljordsbankarna även foraminiferer, diatomeer, balanider och ostracoder.
Skaljordsbankarna finns i huvudsak i smala dalgångar, genom vilka det strömmande vatten
som ständigt förde med sig mikroskopiskt små organismer, av vilka blötdjuren livnärde sig.
Skaljordsbankar påträffas också på bergshöjders östra sluttningar, där material har ansamlats
genom vågornas försorg.
De högst belägna skaljordsbankarna i Bohuslän innehåller arter, som nu lever i arktiska trakter. Dessa skaljordsbankar bildades strax efter isens avsmältning, när det var ett ishav efter
bohuskusten. Genom att de bildades så pass tidigt har de på grund av landhöjningen nått

ansenlig höjd. Dessa skaljordsbankar kallas senglaciala och förekommer inte inom Tjärnöarkipelagen.
Yngre skaljordsbankar bildade under den postglaciala värmetiden efter ca 4500 f Kr kallas
postglaciala skaljordsbankar och de är de enda förekommande inom Tjärnöarkipelagen. I
dessa på lägre nivåer belägna skaljordsbankar tillkommer successivt flera arter på grund av
gynnsammare vattentemperaturer. Flest arter finns det i skaljordsbankar, som har bildats
under yngre stenåldern och bronsåldern, då klimatet var särskilt gynnsamt. Många av dessa
arter finns nu bara levande i sydligare hav.
Artrikedomen är störst i norra Bohuslän, beroende på att Golfströmmens näringsrika vatten
främst når dessa trakter. Postglaciala skaljordsbankar påträffas på betydligt högre höjder i
norra Bohuslän än i södra Bohuslän på grund av att landhöjningen har varit avsevärt större,
längre norrut.

4.9.2

4.9.3

Skaljordsbankarnas indelning avseende storlek enligt C Fredén 1970
SKALBANK

Skaljord av minst 5 meters mäktighet.

MINDRE SKALBANK

Skalavlagring med relativt liten topografisk form och utsträckning. Förekomsten kan dock vara ansenlig på djupet.

SKALFÖRANDE AVLAGRING

Horisontellt skiktat material med omväxlande skal och minerogena jordarter av växlande mäktighet.

Skaljordsbankarnas indelning avseende genes
Man skiljer på pro- och regradationssediment. Regradationssediment är belägna på den mot
öppna havet riktade sidan av en platå, progradationssedimenten mot landsidan. Landisen retirerade mot landsidan och kvar kunde lämnas en moränavlagring på platån. Platån övertäcktes med fina glaciala sediment. De glaciala sedimenten bildades på stort djup skyddade
för vågerosion. Då landhöjningen fortskred så långt att platån nåddes av vågerosion sköljdes
platån och moränen på platån ren från finsediment. Detta material transporterades i riktning
mot land, d.v.s. i vattnets allmänna rörelseriktning (progradativt) och avsattes vid foten av
platån. När platån var ren på finsediment, utgjorde det ett lämpligt underlag för snäckor och
musslor. Allteftersom dessa organismer dog eller levande organismer rycktes loss avlagrades
de i en progradativ skaljordsbank.
Då vattnets djup över platån blivit så litet, att bränningarna med full kraft kunde bearbeta
blocken i moränen på platån vräktes en del av dessa ned över progradationssedimenten. Bränningarna rör sig regelbundet fram och tillbaka och de erosionsprodukter som frigörs från övre
delen av moränavlagringen på västsidan av platån och transporteras nedåt-bakåt med bränningsrörelsen nedåtgående komponent. Denna rörelse är riktad mot vattnets allmänna rörelseriktning vid storm (regradativ transport). En stor del av erosionsprodukterna avlagras vid
foten av moränavlagringen på västsidan av platån. Denna avlagring kan innehålla skal, någon
gång i sådan koncentration att de bildar en mindre skaljordsbank. Regradationsavlagringarna
förstörs lätt då de kommer i erosionsläge. Skaljordsbankar i detta läge är långt mindre vanliga

än de progradativa skaljordsbankarna och de förekommer inte inom Tjärnöarkipelagen (I
Hessland).

4.9.3.1 Progradationsterrasser
Denna typ av skaljordsformation är vanligt förekommande inom Tjärnöarkipelagen. De bildar
mjukt välvda terrasser bredvid bergssluttningar och kan i vissa fall täcka stora delar av en
sluttning. Närmast berget ligger terrassplanet, som sluttar flackt ut från berget. Längre ut från
berget kommer avstjälpningsplanet, som lutar starkare och här är skaljorden mäktigast. Därefter blir terrassens lutning svagare och skaljordsskiktet tunnas ut. En mer eller mindre skiktning påträffas alltid. Materialet är sorterat efter storlek och tyngd. De största och tyngsta beståndsdelarna påträffas högst upp, medan materialet längre ner består av små individer, krossat skal och sand. I det översta skalfria skiktet har skalen lösts upp av det nedsipprande sura
vattnet och kalkurlakning har skett.

En progradationsterrass är uppbyggd på följande sätt:
1

Överst ett tunt urlakningsskikt av sand och grus och ibland även av lera.

2

Under detta skikt kommer själva skaljordsbanken, som kan nå betydande mäktighet.
Horisonten består till största delen av skal av musslor och snäckor.

3

Understa delen består av en skalförande lera, övergången mellan det leriga och biogena
skiktet sker gradvis (I Hessland 1943).

Den största av dessa progradationsterrasser inom Tjärnöarkipelagen ligger på sydsidan av
Stigkilen på Norra Öddö. Den har en längd av ca 200 m, en största bredd av 30 m och dess
maximala mäktighet är ca 5 m. Terrassen flackar ut åt sydväst och efter ca 100 m har den
smalnat av till 10 meters bredd och mäktigheten har minskat till 1 meter. Progradationsterrassen ligger 1-5 meter över havsytans nivå. Skalen är nästan helt och hållet sönderkrossade,
vilket tyder på att skalen har transporterats en längre sträcka. Skalkoncentrationen är ca
50-75 % och resten består till övervägande delen av sand. De vanligaste molluskerna i denna
progradationsterrass är följande: vanlig hjärtmussla, (Cardium edule) , ostron (Ostrea edulis)
Gibbula cineraria, vanlig strandsnäcka (Litorina litorea) , liten tornsnäcka (Bittium reticulatum) och Puncutrella noachina. Denna progradationsterrass är den längsta skaljordsbanken
inom Tjärnöarkipelagen och volymmässigt är den en av de största inom inventeringsområdet.
Den normala storleken på dessa progradationsterrasser är betydligt mindre än ovan beskrivna
terrass. Längden brukar i allmänhet variera mellan 10 och 30 meter och bredden mellan 7 och
8 meter och de är i allmänhet 1-2 meter mäktiga.
Det förekommer även en annan typ av progradationsterrasser inom Tjärnöarkipelagen. Dessa
skaljordsbankar har en mer cirkulär form, än de tidigare beskrivna progradationsterrasserna på
grund av att de är bildade i en svacka i berget. Bildningssättet och sammansättningen är densamma som för den andra typen. De har i allmänhet en diameter på ca 20 meter och är 1-2
meter mäktiga.
Ett vackert exempel på en sådan cirkulär progradationsterrass finns på Råssö-Långö. Den ligger i en svacka i berget och har en diameter av ca 20 meter och den har varit 2-3 meter mäktig. Den består nästan uteslutande av hela ostronskal, varför transporten av skalen har varit
tämligen ringa eller till stor del blivit bildad direkt på platsen. Skaljordsbanken fortsätter
längre norrut efter berget i form av en ca 50 meter lång progradationsterrass.

4.9.3.2 Dalpassbankar
Detta är den vanligaste typen av skaljordsbankar inom Tjärnöarkipelagen. Dalpassbankarna
ligger i smala, markerade dalgångar på pasströskeln. Huvuddelen av materialet har transporterats över bergsplatån och sedan deponerats i dalgången. I ett senare skede kunde inte skal
transporteras över höjden på grund av landhöjningen, utan transporterades i stället runt höjden. Det från sidan förflyttade materialet utgör det översta och yngsta lagret i dalpassbanken.
Tidvis kan horisontella virvelströmmar ha omlagrat redan sedimenterat material och tillsammans med nytt material bildat en dalpassbank där virvelströmmarna har mötts. Dessa dalpassbankar ligger i allmänhet i dalgångar, som är parallella med kustlinjen. Vissa dalpassbankar är
troligen till stor del primära bildningar med skalen avsatta direkt på platsen.
En av de längsta dalpassbankarna ligger i en nordost-sydvästlig dalgång på nordöstra Rundö.
Den är ca 100 meter lång och ca 10 meter bred och den är relativt mäktig. Den är morfologiskt väl utbildad. Högsta delen av skaljordsbanken är uppbyggd av en serie kullar, som ligger
som på ett pärlband efter varandra. Kullarna är 1-2 meter höga. Skalen är totalt sönderkrossade och skalkoncentrationen uppgår till 50-75 %. Ostrea edulis och Bittium reticulatum är de
dominerande mulluskerna i denna dalpassbank.
En annan dalpassbank av stort intresse finns på sydöstra Daftö-Valö. Den består egentligen av
två dalpassbankar på ömse sidor om en bergknalle, som sticker upp i en större nordväst-sydostlig dal. Den sydligaste av skaljordsbankarna är på högsta punkten, som ligger ca 12 m över

havet, ca 10 m bred. Den har största utbredning efter det södra berget. Den breddas efter hand
åt nordväst och ca 40 m från strandkanten sammanfaller den med den nordligare dalpassbanken. Den totala längden är ca 100 m och mäktigheten är uppskattningsvis 5-6 m. I den övre
sydostligaste delen har det bedrivits omfattande täktverksamhet.
Den nordligare dalpassbanken är bredare än den södra och sannolikt också mäktigare. Den är
ca 25 m bred i den sydostligaste, högst belägna delen, och breddas något, innan den sammanfaller med den sydligare dalpassbanken. Dess översta del ligger ca 12 m över havet. Den
nordligare banken är också ca 100 m lång och den kan vara upp till 10 m mäktig. Där de båda
skaljordsbankarna sammanfaller är bredden av den totala skaljordsbanken ca 50 m. Mäktigheten är störst efter dalens sidor och något mindre i centrum av skaljordsbanken. Merparten
av skalen är sönderkrossade och de dominerande arterna är följande: ostron (Ostrea edulis) ,
blåmussla (Mytilus edulis), Lucina borealis, kammussla (Pecten varius) , liten tornsnäcka
(Bittium reticulatum), skålsnäcka (Patella vulgata) och islandsmussla (Cyprina islandica).
Dessa två skaljordsbankar är de mäktigaste, och volymmässigt de största inom Tjärnöarkipelagen. Båda två är morfologiskt väl utbildade.
En annan vacker skaljordsbank av dalpassbankstyp är belägen på Råssö-Långö och den är till
skillnad från de flesta andra skaljordsbankar inom Tjärnöarkipelagen förmodligen primärt
avsatt. Den ligger i en smal klåva i nordost-sydvästlig riktning och den sträcker sig från passpunkten åt nordost. Dalpassbanken har en längd av ca 50 m och den är 6-7 m bred och ca
1,5 m mäktig. Den är mäktigast efter den norra bergväggen. Dalpassbanken består nästan
uteslutande av hela ostronskal, som ligger horisontellt skiktade. Skalkoncentrationen är
mycket hög, 90-100 %. Den här dalpassbanken är trots sin ringa mäktighet en av de största
på Råssö.

4.9.3.3 Skaljordsbankar av deltatyp
Till skillnad mot dalpassbankarna, som i allmänhet ligger i mindre dalgångar, som korsas av
vågorna, ligger dessa ”deltabankar” parallellt med det transporterande mediet. De ligger i allmänhet i större nordost-sydvästliga dalar och skaljordsbanken är bildad nordost om dalens
smalaste punkt. Den inre uppbyggnaden är likartad ett floddelta, med mer eller mindre utbildad deltaskiktning. Ett mycket vackert exempel på en skaljordsbank av deltatyp finns på
Blötebogen på Norra Öddö. Skaljordsbanken ligger i en nordost-sydvästlig dalgång. I den
sydvästligaste delen av dalgången är skaljordsbanken ca 10 m bred. Längre åt nordost vidgas
dalen och skaljordsbanken breder ut sig i en ca 40 m bred skaljordsbank av deltatyp.
Från nordost ser ”deltabanken” på avstånd ut som en 3 meter hög strandvall. Skaljordsbankens totala längd är ca 50 m. Den ligger ca 20 m.ö.h. Skalen är till största elen sönderkrossade och banken består till minst 75 % av rent skal. De dominerande arterna är följande: vanlig
hjärtmussla (Cardium edule) , ostron (Ostrea edulis) , liten tornsnäcka (Bittium retuculatum),
skålsnäcka (Patella vulgata) vanlig strandsnäcka (Litorina litorea) och Gibbula cineraria.

4.9.3.4 Fickbankar
En mindre typ av skaljordsavlagring är fickbanken. De förekommer på ett par platser inom
Tjärnöarkipelagen och de ligger då i små skrevor på bergens läsluttningar. De är bara av ett
par meters längd och av måttlig mäktighet.
En sådan fickbank finns på östsidan av Styrsholmen. Den ligger i en liten skreva på bergsidan
helt omgiven av berg. Den har troligtvis bildats genom att skal har spolats över berget från
väster och ansamlats i skrevor på läsidan. Fickbanken täcks av ett tunt lager av sand och därunder består fickbanken av minst 75 % rent skal, ostron (Ostrea edulis) och kammussla (Pecten varius) är de dominerande arterna. Fickbanken är ett par meter lång och 1 meter bred.

4.9.3.5 Skaljordsavlagringar i moränen
Det förekommer i mindre utsträckning skaljordsavlagringar i den svallande moränen. Skalen
bildar mindre körtlar av ett par meters storlek i moränen. Skalen är till viss del uppblandade
med sten, grus och sand, men merparten av körtlarna består av skal. En sådan liten skaljordsavlagring finns i en moränskärning vid Kroken på Södra Öddö.

4.9.4

Sammanfattning av skaljordsbankarna
Det har påträffats drygt 50 stycken större och mindre skaljordsbankar inom Tjärnöarkipelagen
och alla innehåller mollusker som härrör från den postglaciala värmetiden. Skaljordsbankarna
är relativt jämnt fördelade över hela området. Merparten är 10-15 m långa och 4-5 m breda
och ungefär 1 m mäktiga. Skaljordsbankarna är något färre på Norra Öddö och Daftö-Valö på
grund av större dominans av berg där än i resten av området, men där det har samlats skaljord,
är det i avsevärda mängder. Den längsta skaljordsbanken är ca 200 m lång och ligger på sydsidan av Stigkilen på Norra Öddö. Den mäktigaste skaljordsbanken kan vara upp till 10 m
mäktig och ligger vid Varpet på Daftö-Valö. Den vanligaste typen av skaljordsbank inom
Tjärnöarkipelagen är dalpassbanken. Det har inte påträffats några skaljordsbankar högre upp
än ca 20 m ö h. De flesta av Tjärnöarkipelagens skaljordsbankar har varit utsatta för exploatering och skaljorden har främst använts till hönsfoder och vägbeläggningsmaterial. De blötdjur som har påträffats i skaljordsbankarna är följande:
Ostrea edulis
Bittium reticulatum
Litorina litorea
Cardium edule
Mytilus edule
Pecten varius
Pecten maximus
Patella vulgata
Venus ovata
Venus gallina
Gibbula cineraria
Nassa reticulata
Tapes decussatus
Puncturella noachina

ostron
liten tornsnäcka
vanlig strandsnäcka
vanlig hjärtmussla
blåmussla
kammussla
stor kammussla
skålsnäcka

nätsnäcka

Lucina borealis
Trophon clatratus
Astarte elliptica
Mya arenaria
Buccium undatum
Cyprina islandica

vanlig sandmussla
valthornssnäcka
islandsmussla

Alla skaljordsbankar bör skyddas i största möjliga mån, emedan de utgör viktiga dokument
inom flera olika områden. Skaljordsbankarna är av mycket stor betydelse för studerandet av
strandförskjutningen. Man kan också följa havets förändringar i fråga om salthalt och temperatur, genom den för sådana förändringar känsliga molluskfaunan och härigenom erhålla upplysningar om klimatets förändringar efter den sista istiden och om de olika arternas
invandring och försvinnande.

4.10

Kärr
Kärr förekommer sparsamt inom Tjärnöarkipelagen och när de uppträder är det främst i högt
belägna sprickdalar. Några kärr är numera uttorkade och rester finns kvar i form av ett tunt
lager med torv. Exempel på sådana mindre torvavlagringar finns i en sänka på centrala DaftöValö och i trånga sprickdalar norr om Drängsviken på Norra Öddö.
Den största våtmarken inom Tjärnöarkipelagen ligger inklämd på centrala Södra Öddö. Det är
en igenväxningsmyr, som i sin helhet torde vara påverkad av fastmarksvatten. Myren, som är
av fattigkärrstyp, är ca 150 m lång och ca 100 m bred och den är praktiskt taget helt kringgärdad av branta berg. Den centralare delen av myren är torrare med små tuvor och höljor.
I de högst belägna partierna av en ost-västlig sprickdal på västra delen av Tjärnö finns ett
kärr, som är ca 150 m långt och ca 50 m brett. Det är till största delen uttorkat. På Råssö finns
några mindre kärr varav det vackraste ligger på västsidan av Kockholmen. Det är till största
delen omgärdat av klapper.

5

OMRÅDESBESKRIVNING MED NATURVÅRDSSYNPUNKTER

5.1

Kommentar till områdesindelningen och områdeskartan
I följande kapitel ges en kort sammanfattning och en områdesbeskrivning med naturvårdssynpunkter. Med hänsyn till antalet skyddsmotiv och till angelägenhetsgraden av skydd har i
områdesbeskrivningarna en slutlig sammanvägning och avgränsning av delområden gjorts.
Dessa områden har försetts med löpnummer och inritats på karta 1.
Delområdena innefattar geologiska objekt och geologiska aspekter ligger även till grund för
de landskapsbildsmässiga värderingarna. Kulturlandskapet kommer att behandlas i en senare
inventering och de kulturlandskapliga värderingarna har därför utelämnats.
I anslutning till det aktuella delområdet anges på kartan en kod som har följande betydelse.
3
G

Delområdets löpnummer
Geologiskt värdefullt område

L
I
II

Värdefull landskapsbild
Mycket värdefullt naturområde
Värdefullt naturområde

5.2

Områdesbeskrivningar

5.2.1

Norra Öddö
Norra Öddö (delområde 1) är den nordligaste av öarna inom Tjärnöarkipelagen. Norra Öddö
karakteriseras av vidsträckta, tallbevuxna hällmarksområden, omväxlande med djupa, gräsbevuxna sprickdalar. Terrängen på Norra Öddö är kraftigt kuperad och sönderbruten av de geologiskt gamla sprickdalarna, som ligger huvudsakligen i nordost-sydvästlig och ost-västlig
riktning.
Sprickorna har uppkommit genom horisontell sammanpressning i berggrunden, som har lett
till att berggrunden har brutits sönder. Två större sprickdalar delar Norra Öddö i tre delar.
Sprickdalarnas dalsidor är mycket branta och nivåskillnaden överstiger ofta 25 m. Söder om
Stigkilens inre del är nivåskillnaden mellan dalbottnen och bergsplatån ca 50 m. Även kusten
är starkt sönderbruten av sprickdalarna, vilka bildar bukter och kilar varav Stigkilen är den
största. Denna vik är ca 1 300 m lång och skär djupt in i Norra Öddö. Den är betingad av två
olika sprickdalar. Den inre delen av en nordost-sydvästlig och den yttre delen av en ost-västlig sprickdal. Bredden varierar mellan 20 och drygt 100 m och djupet är ringa i hela Stigkilen.
Stigkilen är av stort värde som yngelplats för plattfisk och angränsande strandområden är av
mycket stort naturvärde med bl.a. en storslagen skaljordsbank på sydsidan av Stigkilen. Det är
följaktligen av största vikt att Stigkilen och omgivande marker skyddas mot varje form av
exploatering (delområde 2).
Norra Öddös berggrund består till största delen av gråröd medelkornig granit. Södra delen av
ön innehåller mängder av gnejsbrottstycken, vilka bröts loss i samband med bohusgranitens
framträngande varvid den ovanpå liggande, betydligt äldre gnejsen bröts sönder och delvis
sammansmälte med granitmagman.
Centrala Norra Öddö är genomdragen av en rombporfyrgång, som har en riktning av N20OV.
Gångens bredd varierar från 5 m i södra delen till 2 m i norra delen. Denna rombporfyrgång
intruderade under permtiden i den sprick- och förkastningszon, som sträcker sig utefter bohuskusten. Rombporfyrgången är mörkgrå till svart i friskt brott och på vittrad yta är den
mörkbrun. Till sin kemiska sammansättning skiljer sig rombporfyrgången från den omgivande graniten främst genom lägre kiselsyrahalt, samt något högre kalium- och järnhalt.
Diabasgångar har påträffats i mindre utsträckning på Norra Öddö än i den övriga Tjärnöarkipelagen.
Det kala berget är helt och hållet dominerande på Norra Öddö. De kvartära avlagringarna är
små och begränsade till dalbottnar och i sänkor och klåvor på öns höjdområden. På västsidan
av Norra Öddö finns ett 50 m brett bälte av klapperstensfält och blockanhopningar, som sträcker sig utefter större delen av stranden. Detta är förmodligen resterna av en betydande moränavlagring. Det är i stort sett den enda moränförekomsten på Norra Öddö.

De större sprickdalarna är utfyllda med svallsand, som nedsvallats från höjdområdena, och
flerstädes uppblandats med skal. Bitvis är skalkoncentrationen så hög att skaljordsbankar
uppstått. Skaljordsbankarna är färre på Norra Öddö än på de övriga öarna inom Tjärnöarkipelagen, men där skal ansamlats förekommer det i allmänhet i avsevärda mängder. Det är främst
två skaljordsbankar på Norra Öddö, som är av särskilt stort intresse. Den ena ligger vid
Blötebogen (delområde 3) och är av deltatyp. Skal och sand har genom vågornas försorg förts
genom en grund nordost-sydvästlig dalgång och materialet har ackumulerats vid dalgångens
mynning till en lobformad, deltaliknande skaljordsbank. Denna skaljordsbanks överyta ligger
3 m över den omgivande ängens nivå. Vid en första anblick från nordost ser denna 3 m höga
skaljordsbanks läge ut att vara helt omotiverat, till synes utslängd på en äng. Ett dylikt uppträdande har inte påträffats annorstädes inom Tjärnöarkipelagen. På avstånd liknar den mest
en strandvall. Den är som bredast på ängen där den är ca 40 m bred. Bredden och mäktigheten
minskar avsevärt åt sydväst. Skalkoncentrationen är hög, minst 75 %, och den är liksom alla
övriga Tjärnöarkipelagens skaljordsbankar postglacial . Smärre ingrepp har gjorts i skaljordsbanken, men den vackraste, nordöstra delen är fortfarande intakt. Skaljordsbankens storlek
och ytform utgör ett dominerande inslag i landskapsbilden. Morfologi, sällsynthet och storlek
medför att den intar en särställning bland Tjärnöarkipelagens skaljordsbankar. Skaljordsbanken och dess närmaste omgivningar bör från geologisk, landskaplig och social synpunkt ovillkorligen skyddas från ingrepp.
På sydsidan av den inre delen av Stigkilen (delområde 2) ligger den andra skaljordsbanken
som främst är intressant på grund av sin enorma längdutsträckning. Denna skaljordsbank är
en progradationsterrass och den har bildats genom att skal och sand har transporterats över
bergsplatån och avsatts i en mjukt välvd terrass längs bergssluttningen. Progradationsterrassen
är ca 200 m lång, ca 30 m bred och ca 5 m mäktig i den nordöstra delen. Terrassen flackar ut
åt sydväst och efter ca 100 m har den smalnat av till 10 meters bredd och mäktigheten har
minskat till 1 m.
Denna progradationsterrass är den längsta skaljordsbanken och en av de volymmässigt största
bankarna inom Tjärnöarkipelagen och den är morfologiskt välutbildad med en mjukt välvd
form utefter bergssidan. Skalkoncentrationen är 50 - 75 % och innehållet är tämligen artrikt.
Skaljordsbanken utgör ytterligare ett tungt vägande skäl för att Stigkilen med angränsande
områden bör skyddas mot varje form av exploatering.

5.2.2

Södra Öddö
Södra Öddö karakteriseras av mindre, tallbevuxna hällmarksområden kringgärdade av ängsmarker, som delvis är kulturmarkspräglade och ön består inte av så stora sammanhängande
hällmarker som Norra Öddö utan berggrunden är här mer sönderskuren genom ett tätare
sprickmönster. Hela Södra Öddö består av en grå medelgrov granit bortsett från ett avsnitt
i den nordöstra delen av ön.
De kvartära avlagringarna är lokaliserade till sprickdalarna. Morän förekommer ytterligt
sparsamt och svallsanden är den dominerande jordarten, men även lera och lergyttja har
påträffats i relativt stor utsträckning.
En intressant företeelse är den mosseliknande myr som ligger belägen norr om Kroken (delområde 4) Myren är ca 150 m lång och ca 100 m bred och är praktiskt taget helt inramad av
höga berg. Det är en igenväxningsmyr som i sin helhet torde vara påverkad av fastmarks-

vatten. Myrens centrala delar är torrare med små tuvor och höljor. Denna vackra myr med
dess angränsande orörda höjdområden är från landskaplig synpunkt skyddsvärd.

5.2.3

Daftö-Valö med Starholmen
Daftö-Valö är den högsta ön inom Tjärnöarkipelagen med en högsta höjd på drygt 70 m. Öns
högsta punkt, Branta knallen (delområde 5), erbjuder en sagolik utsikt över ett vidsträckt område. Hällmarkstallskogen upptar större delen av Daftö-Valö och i sänkor på höjdområdet
finns mindre blötmarker med björk och enstaka granar. Två djupa sprickdalar delar in DaftöValö med Starholmen i tre delar. En nordnordväst-sydsydostlig sprickdal skiljer Starholmen
från Daftö-Valö och en nordväst-sydostlig sprickdal delar det sydvästligaste avsnittet, Branta
knallen, från övriga Daftö-Valö. Berggrunden består av gråröd medelgrov granit. Gnejsbrottstycken förekommer tämligen rikligt förutom på Branta knallen.
Kvartära avlagringar förekommer främst i sprickdalarna i form av svallsand. På höjdområdena förekommer ett tunt moräntäcke i skrevor och sänkor. På sydvästsidan av Branta knallen
(delområde 5) finns en moränackumulation och den är tämligen mäktig. Mellan Daftö-Valö
och Starholmen finns en djup, storslagen, nordväst-sydosthig dalgång, vilken inrymmer betydande landskaphiga värden (delområde 6).
De intressantaste kvartära avlagringarna utgörs av de mäktiga skaljordsbankarna vid Varpet
(delområde 7). Det är skaljordsbankar av dalpasstyp, vilken är den vanligaste typen inom
Tjärnöarkipelagen. Dalpassbankarna ligger i en nordväst-sydostlig sprickdal på ömse sidor
om en bergknalle som sticker upp ur dalbottnen.
Större delen av skalmaterialet synes ha transporterats från väster över bergmassivet. I ett
senare skede kunde inte material transporteras över massivet på grund av landhöjning utan
fördes förmodligen runt bergknallen genom sprickdalen. Detta material utgör det översta
skiktet i dalpassbankarna. Bägge skaljordsbankarna har en längd av ca 100 m. De är bägge
mycket mäktiga. Den sydligaste skaljordsbanken är ca 5 - 6 m mäktig och den nordligaste kan
vara upp till 10 meter mäktig. Ca 40 m från stranden sammanfaller dalpassbankarna till en ca
50 m bred avlagring, vars mäktighet är minst i den centrala delen.
Båda skaljordsbankarna är morfologiskt väl utbildade, är relativt artrika och utgör de mäktigaste skaljordsbankarna inom Tjärnöarkipelagen.
Skaljordsbankarna hyser ett stort geologiskt värde, främst på grund av deras stora mäktighet.
De är inte bara de mäktigaste skaljordsbankarna inom Tjärnöarkipelagen, utan tillhör även de
mäktigaste skaljordsbankarna i länet. Dess exponerade läge mot Varpet är från landskaplig
synpunkt en ytterligare anledning till att området bör skyddas mot all form av exploatering.

5.2.4

Daftön
Daftön har en areal på drygt 1 km och karakteriseras av branta bergknallar bevuxna med
hällmarkstallskog och av tämligen breda, uppodlade dalgångar. Terrängen är kraftigt sönderbruten av flera sprickdalar, som bildar ett rutnätformat mönster. Daftöns högsta punkt
ligger drygt 40 m.ö.h. Berggrunden är uppbyggd av grå medelkornig granit med stort inslag
av gnejsbrottstycken. Bitvis kan det vara svårt att avgöra om granit eller gnejs är den

dominerande bergarten. Berggrunden är inte så dominerande på Daftön, som på Öddöarna och
Daftö-Valö.
Relativt stora förekomster av morän, svallsand och lera förekommer på ön. I den norra delen
av ön mot Jolkilen finns ett stort sammanhängande fält av lera. Svallsanden ligger på något
högre nivåer och moränackumulationer förekommer på läsidorna av ett flertal bergknallar.
Den största moränackumulationen på Daftön ligger utefter västsidan av Daftöns sydostligaste
udde (delområde 8) Den är ca 200 m lång och bredden varierar mellan 60 och 100 m och
mäktigheten är 10-20 m.
I Daftöns sand- och lerfyllda dalgångar bedrivs omfattande spannmålsodling (delområde 8) .
På lerjordarna norr om Daftöholmarna bedrivs hästbete. En förutsättning för att områdets
landskapliga värden skall bestå är att jordbruket på ön kan fortgå.

5.2.5

Styrsö
Styrsö har en areal på ca 0,5 km2 och karakteriseras av en högvuxen tallskog som söder- och
västerut övergår i hällmarkstallskog. Styrsö delas i tre delar genom en nordnordväst-sydsydostlig och en nordost-sydvästlig sprickdal. Den södra sprickdalen avgränsar den sydligaste
delen av ön med ett brant stup, som reser sig ca 25 m över dalbottnen. Styrsös berggrund består av en gråröd medelkornig granit med rikligt med gnejsbrottstycken. På södra delen av
Styrös (delområde 9) har de gråsvarta amfibolitgnejsbrottstyckena blivit omvandlade till
biotitskölar. Berggrunden är späckad med dessa gråsvarta, kvadratmeterstora biotitskölar,
som utgör en stark kontrastverkan mot den gråröda graniten. Två vackra jättegrytor har
påträffats på berget som vetter mot Keviken.
Den södra sprickdalen är utfylld med en bitvis skalblandad svallsand. Utefter östra sidan av
den nordnordväst-sydsydostliga dalen ligger ett vackert, avlångt klapperstensfält. I den norra
delen av Klåvan ligger en av de livligast frekventerade badplatserna i Strömstadstrakten
(delområde 10).
Goda strövmöjligheter erbjuds på norra delen av ön, och goda möjligheter till fiske finns utefter klippstränderna. Styrsö är från såväl geologisk som social synpunkt starkt skyddsvärd
och det är framför allt norra delen av ön som är mest värdefull.

5.2.6

Inre och Yttre Burholmen
Inre Burholmen består av en gråröd medelkornig granit. Ringa mängder av morän och svallsand har påträffats på ön.
Yttre Burholmen är den från geologisk synvinkel mest intressanta. Den norra delen av ön består av en röd finkornig granit. Denna granittyp är sällsynt förekommande inom det bohuslänska granitområdet. Södra delen av ön består av gråröd medelkornig granit. De kvartära avlagringarna är av störst intresse på Yttre Burholmen och särskilt de storslagna klapperstensfälten
på toppen och längs västsidan av norra Yttre Burholmen (delområde 11) Dessa vidsträckta
klapperstensfälts exposition mot havet präglar till stor del öns landskapsbild och de är även av
geologiskt intresse och norra Yttre Burholmen bör skyddas från all form av exploatering.

5.2.7

Tjärnö
Tjärnö har en areal av drygt 6 km2 . Stora delar av Tjärnö karakteriseras av hällmarkstallskogsvuxna bergmassiv, genomdragna av sprickdalar, som till stor del utgörs av ängsmarker.
Sydöstra Tjärnö karakteriseras av låglänta, betade strandängar med uppstickande, små bergknallar. Ön består till största delen av kalt berg. Terrängen är kraftigt bruten med ett flertal
sprickdalar i olika riktningar, främst i ost-västlig och ostnordost-väst-sydvästlig riktning.
Tjärnös högsta parti består av ett stort sammanhängande bergsmassiv norr om Tjärnö kyrka.
Detta hällmarksområde är lättillgängligt och lättframkomligt med flera förnämliga utsiktspunkter, vilket medför att området är attraktivt för det rörliga friluftslivet (delområde 12)
Tjärnös berggrund består av grå och grå-röd medelkornig granit, som bitvis är kraftigt spräckad med gnejsbrottstycken. Den rombporfyrgång som påträffades på Norra Öddö fortsätter
söderut över centrala Tjärnö. Bredden varierar mellan 4 och 7 meter och har en riktning av
N20OV. Tjärnös östsida (delområde 13) präglas av en stor mängd diabasgångar, som ofta är
nedvittrade och därigenom uppträder som smala sedimentfyllda rännor.
Av de kvartära avlagringarna på Tjärnö är det främst moränackumulationerna bildade i lälägen av berg, som är mest intressanta från geologisk synpunkt och utmärkande för landskapsbilden. Dessa är bildade vid ett kortare isstillestånd i isens rand. Moränmaterial har ansamlats
i hålrum som uppstod mellan isen och bergväggens läsida. Längs Tjärnös västsida uppträder
ett mer eller mindre sammanhängande stråk av moränackumulationer bildade i läsides läge
(delområde 12, 14, 15). I detta moränstråk finns en ca 20 m mäktig moränackumulation på
vilken Tjärnös marinbiologiska station är belägen (delområde 14). Avlagringen är av stort
geologiskt värde, främst på grund av dess stora utbredning och mäktighet. Denna moränackumulation är den största inom Tjärnöarkipelagen. Moränstråket utgör det mellersta av tre
tydligt urskiljbara i den randzon som uppträder över Tjärnöarkipelagen. På västsidan av Gullnäsholmen och i ett område söder och öster om Nycklebykilens inre del finns ett flertal moränbildningar i lälägen av berg. Dessa kan inordnas i det ostligaste och något bredare israndstråket.
I två av moränackumulationerna i det ostligaste moränstråket finns skärningar i moränen,
vilket möjliggör studier av avlagringens inre uppbyggnad, vilket är värdefullt från geologisk
synpunkt. Bägge moränackumulationerna utgör vackra exempel på bildningar avsatta i läsides
läge. Deras moiga-sandiga sammansättning med en grövre, ovanpå liggande svallkappa är betecknande för de flesta moränavlagringarna bildade i läsides läge inom Tjärnöarkipelagen
(delområde 16, 17) . Totalt finns det ett tjugotal moränackumulationer i läsides läge på Tjärnö
och alla har ett visst geologiskt värde, för att ytterligare belysa den komplicerade isavsmältningen i området.
En annan mycket intressant moränavlagring är den fristående moränryggen väster om Skäggekasbukten (delområde 14). Ryggen är parallell med isrörelseriktningen N60O Ö och den
sticker upp 3-4 m över den omgivande svallsanden. Den fristående östra delen är ca 50 m
lång, därefter övergår ryggen västerut i en moränackumulation i läsides läge. Ryggens smalaste del är ca 20 m och den breddas successivt åt väster. Denna moränrygg är den enda fristående moränryggen inom Tjärnöarkipelagen och denna bildningsform är även sällsynt i
övriga delar av Bohuslän. Ryggens uppkomstsätt är oklart och den utgör därigenom ett
värdefullt objekt för fortsatta geologiska studier. Moränryggens sällsynthet, egenform och
uppkomstsätt är de främsta skälen för att den och de närmaste omgivningarna bör skyddas
från all form av exploatering. En fin sandstrand finns i området och ett flertal stigar medger
goda strövmöjligheter, vilket ytterligare förstärker områdets betydelse.

Svallsanden täcker stora arealer på Tjärnö. Den utgör till stor del en svallningsprodukt från
öns västligaste moränstråk. Svallsandens mäktighet är mycket varierande. I dalgångarna
väster om Korsnäs ligger leran under ett tunt täcke av svallsand. I dalgångarna väster om
Nycklebykilen finns däremot stora mängder med svallsand, som är upp till 10 m mäktig.
På Tjärnös låglänta områden kommer postglacial lera fram i dagen (delområde 13) . Bitvis är
den uppblandad med organiskt material, som gett upphov till gyttjelera och lergyttja. Norr om
Fridhem finns en utdikad tjärn, vilken till största delen består av lergyttja.
Tjärnö är från geologisk synpunkt främst intressant på grund av den stora mängd moränackumulationer i läsides läge, som kan inordas i stråk vinkelrät mot isrörelseriktningen.

5.2.8

Lindholmen
Lindholmen (delområde 18) är belägen mellan Norra Öddö och Saltö och har en areal på ca
0,8 km2 Västra och östra Lindholmen karakteriseras av hällmarker, som domineras av en artfattig gräs- och ljunghed och centrala delarna av ön består av sammanhängande ängsmarker.
Centrala delen av ön är genomdragen av en nordnordväst-sydsydvästlig sprickdal. Berggrunden består av en gråröd medelkornig granit. På västsidan förekommer rikligt med brottstycken
av en finkornig gråsvart amfibolitgnejs.
Denna centrala sprickdal är utfylld av svallsand, som upptas av odlingsmarker. I några smala
klåvor i bergsmassivet väster om odlingsmarkerna finns smärre skaljordsförekomster, vilka i
begränsad utsträckning varit föremål för täktverksamhet. En annan skaljordsfyndighet, som
ligger på den nord-östra delen har till stor del blivit förstörd i samband med vägbyggnationen.
På västsidan av Lindholmen uppträder resterna av en betydande moränavlagring i form av
blockanhopningar och klapperstensfält. Förutom de geologiska värdena erbjuder Lindholmen
lättillgängliga strövmarker i en vacker skärgårdsnatur. Fina badmöjligheter erbjuds främst på
öns västsida.

5.2.9

Saltö
Saltö är belägen väster om Tjärnö och ytan uppgår till ca 2 km2 . Västra Saltö karakteriseras
av ett bergsmassiv bevuxet av hällmarkstallskogen. Bergsmassivet genomkorsas av större och
mindre sprickdalar. I de största dalgångarna växer en reslig tallskog. Nordöstra Saltö består av
vidsträckta ängsmarker. Saltö genomkorsas av sprickdalar i ostnordost-västsydvästlig och
nordnordväst-sydsydvästlig riktning, vilka ligger vinkelrät mot varandra, vilket är karakteristiskt för bohusgranitens sprickdalsmosaik.
Saltö är uppbyggd av tre olika typer av bohusgraniten. Den östra delen består av gråröd medelkornig granit (delområde 19). Den centrala delen av en röd finkornig till medelkornig granit och den västra delen av en gråröd finkornig granit, som är starkt förskiffrad med flera olika spricksystem och välutbildade förskiffringsplan, som har uppstått i samband med den zon
av krossningsdeformation, som uppträder längs västsidan av Tjärnöarkipelagen (delområde
20).

I denna krossningsdeformationszon påträffas en 5 m bred rombporfyrgång, som har en strykning av N24OV. Den fortsätter söderut på Kockholmen och kan följas längs bohuskusten ända
ner till Smögen, där den är avsevärt bredare. Den är delvis nederoderad och täcks då av ett
tunt täcke av klapper. Rombporfyrgången åtföljs på bägge sidor av ca 0,5 m breda diabasgångar, vilka är obetydligt äldre än rombporfyrgången. Förutom dessa två diabasgångar uppträder
ett flertal större och mindre diabasgångar på västsidan av Saltö. Den bredaste gången är en
s.k. porfyritgång, som innehåller små utsöndrade fältspatkorn. Rombporfyrgången och diabasgångarna har intruderat i samband med den orogenes (orosperiod med bergkedjeveckning, täta jordskalv och stark vulkanism) i Osloområdet under permtiden.
Av de kvartära avlagringarna är det främst de storslagna klapperstensfälten, som finns på
väst- och sydsidan av ön, som är av geologiskt intresse (delområde 20). I dessa vidsträckta
klapperstensfält finns spår av forna strandlinjer i form av mer eller mindre välutbildade terrasser, varav de vackraste terrasserna finns på toppen av klapperstensfältet på Saltös sydvästligaste del. Alla klåvor och sänkor på västra Saltös höjdområden är fyllda med hårt svallad
morän och i de mest utsatta partierna förekommer små klapperstensfält.
Genom att västra Saltö har varit starkt exponerat för vågornas eroderande verkan, återstår numera endast klapperstensfält av vad en gång i tiden har varit en betydande avlagring. Dessa
klapperstensfält utgör det västligaste moränstråket inom randzonen. Söderut fortsätter moränstråket längs västsidan av Råssö och det är sannolikt likåldrigt med Galtö – Kragenäsavlagringarna. Stora delar av östra Saltö täcks av en sorterad svallsand, som är en svallningsprodukt från den forna moränavlagringen (delområde 19).
Andra kvartära bildningar av stort intresse är jättegrytorna. Totalt har det påträffats 33 jättegrytor på Saltö, varav de allra flesta är belägna på sydsidan av ön (delområde 20). På en sydvästligt stupande bergssluttning ligger 18 jättegrytor i ett jättegrytsfält. De flesta är välutbildade och den största grytan har en diameter av ca 4 m. Flera jättegrytor ligger längs sprickor och
bildar urholkade trappsteg (Pater Nostergrytor).
Välutbildade glacialskulpturer i form av vackra rundhällar finns utefter sydsidan av Saltö. På
en rundhäll på nordvästra delen av ön finns spår av två olika isrörelseriktningar i form av korsande isräfflor (delområde 20) . De äldsta räfflorna har en riktning av N70OÖ och de uppkom
när isrörelserna var enhetliga och tämligen opåverkade av topograf in. De yngre räfflorna har
en riktning av N50O Ö och de har troligen bildats genom att isen har ryckt framåt vid någon
tillfällig köldperiod. Det har inte påträffats några andra korsande isräfflor inom Tjärnöarkipelagen och de är följaktligen av tämligen stort geologiskt värde.
Västsidan av Saltö är det område inom Tjärnöarkipelagen som har störst geologiskt värde. I
detta begränsade område finns ett flertal intressanta geologiska företeelser koncentrerade:
rombporfyrgången med de åtföljande diabasgångarna, porfyritgången och övriga diabasgångar, krossningsdeformationszonen, klapperstensfält med terrassering, jättegrytor, glacialskulpturer och korsande isräfflor. Förutom områdets stora geologiska värde har det också ett stort
socialt värde. Ett flertal utmärkta stigar genomkorsar ön, vilka erbjuder goda strövmöjligheter.
Västsidans och framför allt sydsidans fina sandstränder är väl lämpade för bad.

5.2.10

Rundö
Rundö har en areal av en knapp km2 och det är den största ön mellan Tjärnö och Råssö. Rundö karakteriseras av tallskogsbeklädda hällmarker och de centrala delarna av gamla jordbruksmarker, som nu inte längre hävdas. Rundö delas i två delar av en djup ost-västlig sprickdal.
Den södra delen består av ett homogent bergsmassiv, vars högsta punkt ligger ca 35 m.ö.h.
Norra delen av ön är genomdragen av flera smala sprickdalar i nordost-sydvästlig riktning.
Rundös berggrund består övervägande av gråröd medelkornig granit, men även grå medelkornig granit har påträffats i den nordöstra delen. Den östra rombporfyrgången sträcker sig
genom centrala Rundö. Bredden varierar mellan 5 och 7 m och den har en riktning av N28OV.
Ca 30 m väster om och parallellt med rombporfyrgången ligger en 1 m bred diabasgång.
De kvartära avlagringarna finns främst i sprickdalarna i form av svallsand och postglacial lera. Sprickdalarna har tidigare bitvis varit uppodlade. En relativt mäktig moränackumulation i
läsides läge finns på sydvästra Rundö (delområde 21). I en smal, nordost-sydvästlig sprickdal
på nordöstra Rundö har en mycket vacker skaljordsbank bildats (delområde 22). Den är ca
100 m lång och större delen av banken ligger på pasströskeln. Bredden är ca 10 m. Dalpassbanken är morfologiskt mycket väl utbildad, med en serie kullar av skaljord, som ligger efter
varandra. Skalkoncentrationen är 50 - 75 % och skalen är totalt sönderkrossade, vilket tyder
på en lång transportsträcka. Denna dalpassbank är en av de vackraste och längsta inom
Tjärnöarkipelagen och är väl värd ett starkt skydd.

5.2.11

Råssö
Råssö är den sydligaste och största ön av de tre stora öarna inom Tjärnöarkipelagen. Den har
en areal på ca 9 km2 Råssös västra hälft domineras av barrskog, som på höjdområdena bildar
en vackert utbildad hällmarkstallskog. Centrala delen domineras av gamla odlingsmarker,
som inte längre hävdas, östra delen karakteriseras av grunda leror och vackra saltängar. Kustlinjen är kraftigt bruten med flera uddar och mellan dem grunda bukter och kilar. Breda
sprickdalar i nordväst-sydostlig och nordost-sydvästlig riktning går genom ön.
Över centrala delen av Råssö ligger ett brett bälte med en gråröd porfyrisk granit. De övriga
delarna består av gråröd medelkornig granit. Norra Råssös berggrund är späckad med gnejsbrottstycken. Den östra rombporfyrgången sträcker sig från Vikarna i norr till Stubbarna i
söder, vilket är rombporfyrgångens sydligaste punkt. Där är den 1,5 m bred och på norra och
centrala delen av ön är den 6 m bred och riktningen är N27OV. Den åtföljs liksom på Rundö
till stor del av en diabasgång. Flera andra diabasgångar påträffas på östsidan av Råssö.
Till skillnad från de andra öarna i Tjärnöarkipelagen domineras Råssö av kvartära avlagringar.
Höjdområdena på västsidan av ön täcks av ett tunt moräntäcke, som i de mest exponerade lägena har blivit omvandlat till små, vackra klapperstensfält. Moräntäckets mäktighet tilltar i
den sydvästra delen. Denna morän utgör det västligaste moränstråkets fortsättning söderut.
Hela västra Råssö (delområde 23) är attraktivt för det rörliga friluftslivet. Vettebergets hällmarksområde erbjuder goda strövmöjligheter i en lättframkomlig terräng. Från Råssö Vettes
högsta partier har man en hänförande utsikt. Västsidans klipp- och sandstränder är väl lämpade för bad. Centrala delen av ön täcks till stort del av ett tunt täcke av svallsand, som har sitt
ursprung från det västliga moränstråket. Lera har påträffats på flera platser 0,5-1 m under
svallsanden. Detta svallsandsparti bildar vackra sanddyner och erbjuder förnämliga badmöjligheter på nordvästra Råssö (delområde 23), vid Gröna bukten (delområde 24) och längs

ostsidan av halvön väster om Karholmen (delområde 25). Det centrala moränstråket är mindre
väl utbildat över Råssö, men en tänkbar sträckning är: berget väster om Råssöhamn – Kvarnberget - Karholmen. De flacka, kulturmarkspräglade områdena kring Långökilen, Backeleran
och Älgöleran täcks till stor del av postglacial lera och gyttjelera (delområde 27). På saltängarna väster om Backeleran och söder om Styrsholmen har det bedrivits omfattande betning
av nötkreatur. På vissa andra låglänta marker förekommer spannmålsodling.
Östra Råssö är rikt på skaljordsavlagringar och på Råssö - Långö finns Råssös största skaljordsbankar (delområde 28). Det mest frapperande med dessa skaljordsbankar är den höga
skalkoncentrationen, 90-100 %, och skalens helhet. Skaljordsbankarna består nästan uteslutande av horisontellt skiktade ostronskal. Dessa skaljordsbankar är till skillnad från de flesta
andra av Tjärnöarkipelagens skaljordsbankar sannolikt till stor del primärt avsatta. Den ena
skaljordsbanken är en dalpassbank, större delen av materialet har avsatts på pasströskeln.
Dess längd är ca 50 m och den ä 7-8 m bred och ca 1,5 m mäktig. Den är morfologiskt välutbildad längs den norra bergväggen. Den andra skaljordsbanken ligger 200 m öster om dalpassbanken. Skalen har ansamlats i en svacka i berget och bildar en progradationsterrass.
Denna skaljordsbank är i det närmaste cirkulär med en diameter på ca 20 m och mäktigheten
är ca 3 m. Bägge bankarna har i begränsad utsträckning varit föremål för täktverksamhet. Ett
intressant spörsmål beträffande dessa skaljordsbankar är: hur stor del av skaljordsbankarna är
primära bildningar? Den höga skalkoncentrationen, skalens helhet och den horisontella
skiktningen medför att skaljordsbankarna bör skyddas från vidare exploatering.
På västsidorna av Valö, Styrsholmen och på halvön väster om Styrsholmen (delområde 27,
29) finns tämligen mäktiga moränackumulationer i läsides läge. Denna del av Råssö har varit
mindre utsatt för vågerosion, vilket har medfört att deras vackra ytformer fortfarande finns
kvar. De ingår i Tjärnöarkipelagens ostligaste moränstråk. På norra Råssö finns goda möjligheter att studera rombporfyrgången och en diabasgång mellan dessa gångar i en smal klåva
finns en vacker skaljordsbank (delområde 20).
Västra Råssö har stora sociala värden och vissa geologiska värden med sina moränavlagringar
och klapperstensfält (delområde 23). Östra Råssö (delområde 27) bjuder på ett naturskönt och
variationsrikt landskap med grunda leror, saltängar omväxlande med höga bergstoppar. Det
öppna kulturlandskapet har från landskapsbildssynpunkt ett stort värde och det är angeläget
att jordbruket i området får fortleva. Området måste även tillmätas stort geologiskt värde med
sina vackert skiktade skaljordsbankar, välutbildade moränackumulationer, diabasgångar och
den avsmalnande rombporfyrgången.

5.2.12

Kockholmen
Kockholmen (delområde 31) är förbunden med Råssö av ett smal näs - Råssönäs. Halvön är
kraftigt kuperad och delas i två delar av en smal ost-västlig sprickdal. Den norra delen har en
högsta höjd av mellan 35 och 40 m. Kvartära avlagringar förekommer sparsamt på norra
delen.
Södra Kockholmen har liksom västra Saltö många geologiska fenomen inom ett litet, begränsat område. Kockholmens berggrund består av gråröd medelkornig granit. Samma rombporfyrgång, som finns på västra Saltö, går över centrala Kockholmen. Den har här blivit något
bredare, ca 8 m, och den har en strykning av N20O V. Västra Saltö jämte södra Kockholmen
utgör de bästa lokalerna inom Tjärnöarkipelagen för studier av dessa unika gångformationer.

Krossningsdeformationszonen uppträder även på Kockholmen, halvön har varit under stark
tektonisk påverkan, vilket har medfört att förskiffringsplan och flera olika spricksystem har
bildats.
Sprickdalen är utfylld med svallsand och den östra delen erbjuder en underbart vacker och
skyddad badvik. Stora arealer av södra Kockholmen täcks av vidsträckta klapperstensfält,
vilka sträcker sig från stranden till toppen av ön. Dessa utgör ett dominerande inslag i landskapsbilden. På bergsluttningen mot havet i den södra delen finns 10 jättegrytor. Där förekommer även ett rikt urval på jättegrytsembryan, tråg, skvalrännor och grottliknande urgröpningar. Dessa erosionsspår är troligen en kombination mellan vågornas inverkan och
smältvattenströmmar från inlandsisen.
Ett mycket vackert kärr, som till största delen är omgärdat av klapper finns på västsidan av
Kockholmen.
Förutom de ansenliga geologiska värdena, uppvisar Kockholmen höga landskapliga och sociala värden, i form av goda bad- och strövmöjligheter. Från halvöns höjdområde erhåller man
bestående synintryck i form av Råssös och Kosterfjordens pastorala skönhet. Kockholmen
saknar, förutom Råssönäs, all form av bebyggelse, vilket gör halvön från naturvårdssynpunkt
ytterligt attraktivt. Kockholmen har föreslagits som naturreservat och det är av största vikt att
arbetet med reservatsbildningen snarast kommer igång.
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