
Kärlingesund 

Aromia moschata 

Vägbeskrivning 
Kärlingesund ligger på Bokenäset. Tag från E6 väg 161 

mot Lysekil. Passera Bokenäs skola och kyrkor, sväng strax 

därefter vänster, väg 785, mot Grundsund och Fiskebäckskil.Landskapsinsekt och andra småkryp 
Tag sedan vänster vid skylt Kärlingesund och fortsätt på

Sorgmantel och makaonfjäril är två stora dagfjärilar som 
grusvägen en dryg kilometer. Reservatets parkering ligger på

regelbundet ses i området. Andra fjärilar som trivs i kusttrakter 
höger sida.är svingelgräsfjäril, mindre guldvinge och storfläckig 

pärlemorfjäril. 

På blommande hundkex syns ibland den metallglänsande 

myskbocken som är Bohusläns landskapsinsekt. Översidans 

färg är starkt blå- e ller guldgrön. Den gröna sandjägaren är Grön sandjägare 
en vacker dagaktiv skalbagge som jagar insekter och andra Cicindela campestris 
småkryp. Den är snabb som en gräshoppa men flyger eller 

rusar på sina byten som oftast utgörs av myror. 
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Välkommen till Kärlingesund 
Natu1Teservatet ligger på Bokenäshalvöns västligaste del 
och möter besökaren med ett tilltalande och omväxlande 
landskap med höglänta berg, djupa dalgångar och strandängar. 
Området som hålls öppet med betesdjur är karakteristiskt 
för odlingslandskapet i trakten. Naturbetesmarkerna ligger 
i dalsänkorna och kantas av lummigt gröna lövskogspartier. 
Randlövskogen består till stora delar av ek men man finner 
också rikligt med bok. Kring de mindre bäckravinerna växer 
alm, ask, al och hassel. 

Kärlingesund ingår i det omfattande strandområde som 
omger de grunda och fågelrika vattnen mellan Bokenäset, 
Skaftölandet och Flatön. Vattenområdet utgör en del av de 
marinbiologiskt intressanta Nordströmmarna. 

Fagus silvatica 

Taggigt 
Ute i hagmarkerna växer taggiga snår av nyponros och 
kåddoftande hartsros. Doftar harts gör också den snarlika och 
ovanliga !uddrosen vars blommor dock oftast sitter två till fyra 
tillsammans och vars nypon är hårdare och mognar senare. 

I kanterna av betesmarkerna och i skogsbrynen växer här och 
där stora bestånd av krypbjörobär, exempelvis filtbjörnbär. I 
hela landet finns drygt tjugo småarter krypbjörnbär som har 
uppstått genom hybridisering mellan björnbär och blåhallon. 

Vårblommor 
Under vårens promenader kan man i bäckravinen som omger 
Kärlingesunds Gård bland annat hitta gulblommande vårlök, 
vitsippor och smånunneört. De rödvioletta blommorna i en 
hängande klase och de flikiga blågröna bladen gömmer sig 
gärna bland torra fjolårslöv. Den uppmärksamme kan också 
upptäcka vätteros som är en rotparasit särskilt på hassel. 

På berghällar och torrbackar finner man några av de allra 
tidigaste vårblommorna. Nagelörtväxer ofta tillsammans med 
backtrav och båda har bladrosetter tätt tryckta till marken. 
Den senare får efter blomningen en lång smal fröskida medan 
nagelörtens liknar små ovala naglar. 

Den ettåriga vårvickern bär en ensam blåviolett blomma. Den 
är sällsynt i kommunen men återfinns liksom orkidenjungfru 
Marie Nycklar årligen på några platser i reservatet. 

Strandväxter 
På strandängarna kan man gärna knäböjande och kanske 
också utrustad med en lupp studera den lågvuxna floran. 
Havsnarv och saltnarv är båda halvliggande arter med 
blommor i blekrosa och vitt och strandkrypan liknar med en 
portion fantasi små miniatyrgranar. Gentiana växten dvärgarun 
öppnar bara sina vackert ljusröda blommor vid solsken. 

Vårlök 
Gagea lutea 
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Bassholmen 

Trankokeri och väderkvarn 
I samband med att sillen gick till anlades under 1770-talet 
och åren därefter ett antal trankokerier och sillsalterier på 
Kärlingesunds ägor. Det mesta av det bohuslänska tranet 
gickpåexport och användes bland annat till gatubelysningar 
i länderna kring Medelhavet. När sillen åter försvann i 
början av 1800-talet lades anläggningarna ner. 
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Uppe på bergshöjden sydost om reservatsparkeringen 
syns ett högt stenröse. Här låg tidigare en skattelagd 
väderkvarn som före 1826 flyttades från platsen. Höjderna 
utgör fina utsiktsplatser ut över vattnet och det närliggande 
naturreservatet Bassholmen. 

Rödstjärt 
Phoenicurus phoenicurus 

Fåglar i skog och på strand 
På våren ljuder fågelsången från främst lövsångare och 
svarthätta men också härmsångare och gransångare i 
lövskogen. Ger man sig upp på höjderna kan man få höra 
gökens omisskännliga rop och rödstjärtens klara vemodiga 
sång. 

Strandskata, ejder, gravand och rödbena häckar på 
stränderna och gluttsnäppan är en karaktärsfågel under 
både vår och höst. Under flyttfågelsträcket kan man få se 
hundratals svanar, änder, måsfåglar och vadare dra vidare 
mot nordost till bäckplatserna i norra Sverige och arktiska 
områden. 

Reservats gräns 
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Klaras på Källaren 
När naturreservatet bildades 1978 hade Uddevalla kommun 
köpt flera fastigheter i området, bland andra torpet "Klaras 
på Källaren". Där levde Klara Maria Johansson som föddes 
1880 som det sista av tre syskon. Hon hade ett par kor, gris 
och några höns och åkte nästan varje lördag tillsammans 
med sin syster Adelina med båt till torget i Lysekil. Där 
sålde de produkterna från lantbruket, björkris och annat från 
naturen. Sina sista år framlevde Klara på ålderdomshemmet 
i Bokenäs där hon dog 1971. 
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