
Kungshamn
Omedelbart nordost om Kungshamn där samhällsbebyggelsen övergår i naturmark 
ligger detta vidsträckta, sammanhängande frilufts- och rekreationsområde. Naturty-
pen domineras av traktens typiska, kala granitberg med frodiga dalgångar. 
Det är främst i de senare man finner fåglar. Det är lätt att gå på det motionsspår som 
följer dalgångarna runt hela området. Vid Ulvemyr och Dyremyr fylls den vidgade 
dalgången av ett frodigt träd och buskbeväxt myrområde.

I den nordöstra delen finns ett naturreservat som utgörs av den djupt inträngande 
Klevekilen och dess närmaste omgivningar. De långgrunda och leriga stränderna 
utgörs till stor del av betade strandängar med havssäv, sjösäv och vass. 
Fågellivet är relativt rikt och mot kilen finns ett mycket högt lodrätt stup där berguv 
sedan flera år häckat.

Från berget vid Ulvemyr är det fin utsikt över Kungshamn och söderut mot Bohus- 
Malmön. På Förålarna ser du ut över Väjern och Västerhavet.
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Dyremyr, Ulvemyr och Förålarna
Mellan Väjern och Hovenäset ligger Dyremyr, 
Ulvemyr och Förålarna som utgör Kungshamns 
motionsområde. I Förålarna finns ett gammalt hag-
markslandskap med ohävdade betesmarker. Kalkin-
nehållet i marken är högt och därför kan man här 
stöta på rariteten hårstarr på en av länets mycket få 
kvarvarande växtplatser.

Lindalskogen
Skaljordsavlagringen vid gården Lindalskogen 
sydöst om Väjern är den största kända i kommunen. 
Den är ca 500 m lång och 20-50 m bred och fyller 
ut en trång spricka med höga bergsidor. Täktverk-
samhet bedrevs här fram till 1970-talet men bety-
dande delar av avlagringen är intakta. Skärningar i 
avlagringen visar tre lager varav det understa inne-
håller delvis välbevarade skal av musslor, snäckor, 
armfotingar och rankfotingar från senglacial tid och 
de övre skal från postglacial tid. Avlagringen utgör 
ett betydelsefullt vetenskapligt dokument över ni-
våförändringar och grundhavsmiljöer på västkusten 
efter inlandsisens avsmältning.

Klevekilen
På Klevekilens västsida och längs ravinen vid Dju-
pedal finns skalmarker, unik mossflora och örter som 
väddklint, småborre, blåsippa, spåtistel och gullviva. 
Här kan man också se de mycket sällsynta ”oceanis-
ka” levermossorna atlantlummermossa och vaxmossa.
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